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La sanitat, millor que sigui gestionada pels metges i pels
usuaris. Aquesta idea de Josep Espriu, artífex de la Fundació
Espriu, s’ha anat estenent a la nostra societat i ha creuat
unes quantes fronteres. Ho expliquem al monogràfic
d’aquest número de | compartir |, dedicat al primer quart de
segle de vida de la Fundació Espriu.
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La coincidència dels nostres 25 anys amb el 25è aniversari de l’Hospital de Barcelona
i el 20è aniversari de l’Hospital Moncloa és una bella casualitat que permet constatar
la força de les institucions que ens impulsen. Ho afirma la nostra presidenta, Teresa
Basurte, quan presenta la Fundació Espriu a l’entrevista que li fem: «Actualment
s’hi sumen el Grup Assistència de Barcelona i ASISA, i té una facturació anual de
mil set-cents seixanta milions d’euros; dóna feina a més de trenta mil persones, té
una xarxa de quinze clíniques i hospitals privats, i se’n beneficien un milió i mig
d’assegurats. Pel que fa a la facturació, som la tercera cooperativa sanitària del món,
i les dues primeres són dels Estats Units».
Mirar pel retrovisor, tanmateix, només és el que fa qui condueix amb seguretat i
sabent on va. El projecte espriuà té més futur que mai, i aquest aniversari s’esdevé
en un moment dolç: representant la nostra fundació, el doctor Guisado presideix
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut i recentment ha estat elegit
membre del Consell Directiu de l’Aliança Cooperativa Internacional; les institucions
que promouen el cooperativisme sanitari mantenen i eixamplen el seu espai social,
sempre al servei de la millor assistència sanitària i de la dignificació de la relació
entre el metge i el malalt; el model hospitalari de cogestió entre metges i usuaris
de la medicina, pioner en la gestió sanitària, rep atenció arreu del món; i una
enquesta recent mostra la bona acollida que té la revista | compartir |, portaveu del
cooperativisme sanitari, tant entre la classe mèdica com entre els lectors diversos
que s’hi han subscrit en les tres llengües –català, castellà i anglès– en què s’edita.
El doctor Espriu va ser un gran metge i un gran home, un pioner imprescindible,
i la seva talla humana creix cada dia que passa. La visió del nostre fundador s’ha
consolidat i ha esdevingut un referent internacional per a noves generacions de
metges i usuaris. És d’una importància cabdal per als milions de persones que se’n
beneficien a Catalunya i a Espanya, però també per a metges i pacients del Japó, del
Canadà o del Brasil. Fer-nos-en ressò, no és la millor manera de celebrar enguany
el centenari del doctor Espriu?

EDITORIAL

La Fundació

Espriu celebra enguany els seus 25 anys.
Hem volgut aprofitar l’efemèride per mirar
pel retrovisor i donar raó de l’extraordinària
evolució que hem viscut. Perquè la idea germinal del doctor Espriu, la de crear una
forma d’assistència sanitària que dignifiqués la relació entre metge i pacient, i de ferho donant-los tot el protagonisme mitjançant cooperatives de metges i usuaris de la
medicina, aquella idea que Espriu va tirar endavant de manera excel·lent gràcies a
la munió de bones persones i de bons professionals que va saber convèncer perquè
l’acompanyessin en l’aventura, aquella espurna inicial s’ha convertit avui en un
referent internacional que dóna motius d’esperança a metges i malalts d’arreu del
món que han decidit fer-se seva la proposta del doctor Espriu.
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Als ulls, poden sorgir-hi problemes d’índole molt diferent, alguns afecten estructures relacionades amb
la seva funció essencial; la visió, mentre que d’altres
no tenen aquesta conseqüència perquè afecten elements no implicats en la visió, com són les parpelles, la funció bàsica de les quals és proporcionar
protecció als globus oculars. Aquest és el cas de les
dues afeccions que ens ocupen: el mussol i el calazi, que són patologies pròpies de les parpelles i que,
tot i ser molestes, no presenten cap problema visual.
El mussol correspon a la inflamació aguda, causada per una infecció, d’alguna de les petites glàndules
sebàcies o sudorípares que es troben en el gruix de
les parpelles. Quan algun bacteri infecta aquestes
glàndules, la inflamació conseqüent provoca l’obstrucció del conducte excretor per on, en condicions normals, surt la secreció a l’exterior. Això fa que
s’acumuli material purulent (pus) dins de la glàndula, que es tradueix en un bony més o menys accentuat a la parpella. I com que hi ha diversos tipus de
glàndules que drenen en diferents parts de la parpella, poden produir-se dos tipus de mussols; externs i interns, amb unes manifestacions particulars.
Com s’ha dit, en el gruix de les parpelles hi ha diversos tipus de glàndules, equiparables a les que hi
ha a la pell de la resta del cos: unes són sebàcies; és
a dir, que produeixen sèu, i unes altres són sudorípares; per tant, produeixen suor. Unes glàndules sebàcies concretes –anomenades glàndules de Zeis– i
les sudorípares –glàndules de Moll– desemboquen
en la vora lliure de la parpella, entre les pestanyes,
pel que la seva infecció origina una tumefacció que
resulta evident; per això, aquest tipus s’anomena
«mussol extern». Unes altres glàndules sebàcies –conegudes com glàndules de Meibom– desemboquen a
la cara interna de la parpella, on secreten una substància rica en greix que serveix per lubricar el lliscament de la parpella sobre el globus ocular, per la qual
cosa la seva inflamació aguda provoca una tumefacció que no s’aprecia tan clarament a primera vista;
per això, aquest tipus s’anomena «mussol intern».
Així doncs, el mussol extern es presentarà com una
zona arrodonida i tumefacta, vermellosa, en la vora
lliure de la parpella, mentre que en el cas d’un mussol
intern només es podrà apreciar bé la protuberància
si es gira la parpella. No és estrany, però, que tota la
parpella estigui una mica inflamada. A tot això, s’hi
suma el dolor, que progressivament es fa més intens,

especialment si es pressiona o es toca la zona inflamada. I tampoc no és estrany que es tingui la sensació que alguna cosa ha entrat a l’ull, especialment si
es tracta d’un mussol intern, que a cada parpelleig
fregarà la superfície del globus ocular. Per això, és
comú que també aparegui llagrimeig, una inflamació
de la conjuntiva o molèsties davant la llum intensa.

Els gèrmens que originen el mussol
són contagiosos, es poden transmetre
fàcilment a altres persones, i encara
més: poden infectar l’altre ull de la
persona afectada.
L’evolució del mussol és típica. Progressivament, la
tumefacció es fa més intensa, perquè a l’interior de
la glàndula s’acumula pus, formant-se un abscés. És
possible que al cap d’uns dies el pus dreni a l’exterior per una petita esquerda que es forma en el centre de la tumefacció. Si és així, el dolor i les molèsties
s’atenuaran aviat, i el mussol es curarà en poc temps.
És possible mitigar les molèsties i fins i tot accelerar-ne el procés. D’una banda, es poden fer servir col·
liris o pomades amb antibiòtics i antiinflamatoris. De
l’altra, aplicant localment calor humida, per exemple
mitjançant compreses, es facilitarà la maduració de
l’abscés i la seva obertura a l’exterior, perquè es buidi i
es curi; sol ser suficient aplicar-hi compreses calentes
–anant en compte de no danyar la pell que ja està inflamada– durant uns deu minuts, tres o quatre vegades
al dia. Cal tenir present que no s’ha de pressionar mai
un mussol per aconseguir que es buidi, perquè amb
aquesta maniobra podria disseminar-se la infecció.
Només quan un mussol provoca molèsties molt
intenses, està prou madur i no s’obre, es practica
una petita incisió a la superfície, per permetre el
drenatge. Aquest procediment només l’ha de practicar un professional, que disposi de l’instrumental
apropiat i en les degudes condicions d’higiene; en
cas contrari, no és estrany que el resultat sigui paradoxal, que la lesió es contamini i es propiciï una infecció per gèrmens més agressius que els anteriors.
Cal tenir en compte que els gèrmens que originen
el mussol són contagiosos, que es poden transmetre
fàcilment a altres persones, i encara més: poden infec-
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tar l’altre ull de la persona afectada. Per això, durant
tota l’evolució de la malaltia s’ha d’intentar mantenir
unes condicions higièniques adequades. El més bàsic
és que el malalt faci servir tovalloles i altres elements
d’higiene d’ús exclusiu. I, per descomptat, que recordi
rentar-se acuradament les mans cada vegada que es
toqui l’ull; especialment, que eviti tocar-se l’ull infectat i –com sol ocórrer de manera gairebé automàtica–
després l’altre, perquè és molt fàcil autocontagiar-se
i tornar una altra vegada a les molèsties del principi.
El calazi, inflamació crònica d’alguna de les glàndules
de Meibom
El calazi és un trastorn relacionat amb el mussol, però
amb manifestacions diferents. Es tracta d’una inflamació crònica d’alguna de les glàndules de Meibom, les
glàndules sebàcies que drenen a la superfície interna
de la parpella, la inflamació aguda de les quals origina el mussol intern. En aquest cas, es produeix una
obstrucció del conducte excretor, encara que sense
infecció. Com a conseqüència, el material produït
per la glàndula, el sèu, queda atrapat a l’interior. És
possible que en un principi es produeixi una inflamació generalitzada que faci pensar en un mussol
intern, però en pocs dies es resoldrà i només quedarà
un nòdul circumscrit. De vegades, el nòdul sobresurt
cap enfora de la parpella i resulta evident; d’altres, sobresurt a la vora, i en moltes ocasions sobresurt cap a
l’interior i esdevé gairebé imperceptible des de fora.
El calazi no sol provocar molèsties, almenys durant molt de temps. Però si bé de vegades es reabsorbeix espontàniament, el més probable és que
romangui per temps indefinit. I, conseqüentment,
que augmenti de mida, encara que de vegades sembli mantenir-se estacionari o que tendeixi a dismi
nuir. Hi ha ocasions en què l’acumulació de sèu
s’obre pas a través d’una petita obertura i drena a
l’exterior, ja sigui cap a la vora externa o cap a la
cara interna de la parpella. Però el conducte sebaci
obstruït romandrà, i el calazi tornarà a engrandir-se.
El tractament, al principi, està destinat a aconseguir que el conducte de la glàndula afectada pugui
desobstruir-se, que el material acumulat es fluïdifiqui
i dreni a l’exterior, perquè tot torni a la normalitat. Per
a això es recorre a l’aplicació de compreses calentes
que tendeixin a estovar el sèu, de massatges suaus
que permetin la seva sortida i de pomades antiinflamatòries. Però el més habitual és que el nòdul es faci

persistent, perquè el contingut se solidifica i ja no pot
sortir espontàniament a l’exterior. En aquest cas, l’únic
tractament possible és la seva extirpació, mitjançant
una senzilla intervenció, practicant una incisió a la
cara interna de la parpella, amb anestèsia local. Durant uns dies caldrà mantenir l’ull tapat –encara que
no sempre és necessari–, i és possible que durant un
temps quedi una tumefacció provocada per la sang
que s’acumula a la cavitat deixada pel nòdul, però de
mica en mica aquest cúmul es reabsorbirà fins arribar
a un punt que ja no s’apreciarà cap lesió. Dr. Adolf Cassan
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L’Hospital La Vega triplica la seva capacitat i renova les seves
instal·lacions per oferir la millor atenció als seus pacients
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Façana de l’ampliació de l’Hospital La Vega.

L’Hospital La Vega (Múrcia), del Grup Hospitalari ASISA, ha obert una nova Àrea d’Urgències, 6 nous quiròfans i 17 habitacions. L’obertura d’aquestes instal·lacions
s’ha produït després de realitzar una important inversió
en la millora del centre, que actualment dóna cobertura
a 100.000 pacients i realitza més de 200.000 atencions
sanitàries a l’any. A més, aquesta ampliació es completa
amb l’obertura de nous serveis, com la Unitat de Dolor
Toràcic.
Gràcies a aquesta aposta important de modernització, l’hospital que ja era un centre de referència a la
regió de Múrcia, ara serà un dels hospitals més moderns
i més ben dotats del país.
Nova Àrea d’Urgències
L’Hospital La Vega ha renovat completament l’Àrea
d’Urgències, que compta amb més de 500 m2 dividits
en zona de recepció de pacients; sala de triatge; 2 sales d’espera, una per a adults i una altra de pediàtrica; 5
boxs de reconeixement; sala de traumatologia i guixos;
sala de cures; sala d’extraccions de mostres sanguínies i
realització ECG; zona d’observació d’adults, amb 5 llits,
i pediàtrica, amb 2; un box de crítics, i un box d’Uni-

tat de Dolor Toràcic. Amb l’entrada en funcionament
d’aquestes instal·lacions, l’Hospital La Vega ha duplicat
la seva capacitat a l’Àrea d’Urgències i, a més, com que
ara està situada al semisoterrani, ja té entrada directa
des del carrer.
Nous quiròfans i habitacions
A més de l’Àrea d’Urgències, l’Hospital La Vega ha posat
en marxa la nova Àrea Quirúrgica amb 6 quiròfans, Àrea
de Preanestèsia, nova zona d’esterilització i sala de reanimació, dotada amb 13 llocs. Aquesta nova Àrea Quirúrgica té quiròfans integrats, polivalents i dotats amb
els últims avenços tecnològics, així com quiròfans intel·
ligents dotats d’equips de laparoscòpia amb càmeres en
full HD que permeten transmetre les intervencions a
través de fibra òptica a qualsevol lloc.
Finalment, la planta 4a de l’hospital s’ha ampliat
per albergar 17 habitacions individuals noves, dues
d’elles suites amb sala d’estar per a familiars. Posteriorment, també es construirà, en la nova planta 6a,
l’Àrea d’Hospitalització Tocològica amb habitacions
per a la gestant i el nounat, a les quals s’unirà una Àrea
de Neonatologia.

| compartir | JULIOL AGOST SETEMBRE 2014

Més de 25 milions d’euros d’inversió
L’hospital murcià, que segueix un pla de millora des de
juny de 2006, ja ha realitzat aquesta inversió de renovació important –més de 25 milions d’euros– per tal de
continuar garantint els màxims estàndards de qualitat
en l’atenció als seus pacients. El centre seguirà creixent
en els propers mesos, un cop hagin finalitzat les obres
de les noves zones destinades a farmàcia i laboratori, remodelant i creant nous serveis UCI, amb 12 llits, 5 sales
de parts, Àrea de Cirurgia sense ingrés i canvi de l’Arc
vascular, la qual cosa permetrà triplicar la seva dimensió actual, que passarà dels 6.183 m2 actuals als 18.811
que tindrà quan estiguin plenament operatives totes les
noves instal·lacions.
En paraules del Dr. Diego Lorenzo Sáez, vicepresident d’ASISA i president del Consell d’Administració de
l’Hospital: «El Grup ASISA ha fet un esforç molt important per convertir l’antiga Clínica Virgen de la Vega, que
ja era un referent regional, en un gran centre hospitalari: en el nou Hospital La Vega, amb molts més recursos,

Nova Unitat de Dolor Toràcic
Entre els nous serveis de l’Hospital La Vega
destaca la Unitat del Dolor Toràcic, una de les
patologies més freqüents a la porta d’Urgències,
que permetrà tractar aquestes malalties al més
aviat possible.
La nova unitat es fonamenta en el diagnòstic precoç i precís de la síndrome coronària
aguda, ja que en els últims anys ha estat un dels
motius que ha portat més pacients a urgències.
La forma de vida actual, la crisi, l’estrès o fins
i tot l’ansietat per no perdre o per aconseguir
una feina han fet que cada vegada hi hagi més
persones que pateixen de dolor toràcic, en alguns casos amb un risc important. El diagnòstic
precoç de l’infart agut de miocardi, diferenciat
d’altres causes de dolor toràcic, fa possible ajustar el tractament en el menor temps possible.
Hospital la Vega, després de la inauguració
de la nova zona d’urgències, ha posat en marxa
una unitat que tracta exclusivament aquests
casos, composta per un box de reconeixement
específic i atesa per un equip multidisciplinari
format per metges i infermers d’urgències,
cardiòlegs i intensivistes. Les instal·lacions es
completen amb un box de crítics equipat amb
tecnologia puntera.

Un dels nous quiròfans integrats de l’Hospital La Vega, dotats
amb els últims avenços tecnològics.

Dr. Diego Lorenzo Sáez: «El nou Hospital La
Vega és més modern i eﬁcient, dotat amb
les últimes tecnologies i plenament adaptat
a les necessitats que demanen els nostres
pacients a la regió de Múrcia.»
més modern i eficient, dotat amb les últimes tecnologies
i plenament adaptat a les necessitats que demanen els
nostres pacients a la regió de Múrcia. Amb aquestes noves instal·lacions començarem a complir plenament el
nostre objectiu que La Vega sigui un dels millors hospitals privats del país».
L’estructura final del centre es compon de les zones
següents: Àrea d’Hospitalització (amb 5 plantes), Unitat
de Cures Intensives, Àrea Quirúrgica amb 12 quiròfans
(Cirurgia Laparoscòpica, Cardiovascular, Traumatològica, Ginecologia, Urologia, Neurocirurgia, etc.), Àrea
de Maternitat, Àrea de Neonatologia, Zona d’Urgències,
Àrea de Radiologia, Radiologia Intervencionista i Laboratori d’Anàlisis Clíniques, així com d’un Banc de Sang,
de Farmàcia Hospitalària i d’un ampli Policlínic a tota
la segona planta d’ambdós edificis. A aquests serveis, cal
afegir-hi unitats assistencials monogràfiques equipades
amb les últimes tecnologies. Redacció
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Hi ha diverses paraules relacionades amb la salut, com
l’àcid úric, que manté una estreta relació amb les dietes
i els aliments.
L’àcid úric és una substància que apareix en el procés de metabolització de les purines, uns compostos
rics en nitrogen. Les purines es troben formant part
de les cadenes d’ADN i de diversos teixits del cos. El
nostre organisme obté l’àcid úric que necessita a través de dues vies: la interna, amb la pròpia producció,
i l’externa, a partir dels aliments. La quantitat que no
s’utilitza s’elimina per via renal. Els valors normals de
l’àcid úric a la sang es troben entre 3 i 7 mil·ligrams per
decilitre de sang (mg/dl). Si els nivells d’àcid úric en
sang es troben per damunt de les xifres de normalitat,
es pateix hiperuricèmia.
Hi ha diverses causes per les quals els nivells poden ser elevats: l’excés de producció per part del mateix
organisme, una dieta excessiva o desequilibrada i una
eliminació insuficient d’aquesta substància per part
dels ronyons. Hi ha certs factors que predisposen a patir hiperuricèmia, com és el cas de tenir antecedents
familiars amb persones properes que n’hagin patit o
que en pateixin; el fet de ser home (les dones només
la manifesten després de la menopausa); el sobrepès
i l’obesitat; les dietes excessives i desequilibrades; el
consum elevat de begudes alcohòliques o tenir una
insuficiència renal. Si hi ha un excés d’àcid úric a la
sang, aquest cristal·litza i es fan uns conglomerats en
forma d’agulla que s’acumulen al líquid sinovial de les

articulacions causant una artritis gotosa aguda amb
símptomes com dolors, inflamació, envermelliment,
escalfor i rigidesa. Quan es pateix aquest dolor al dit
gros del peu, es tracta d’un atac de gota. El més habitual
és que el primer atac es produeixi al dit gros i que causi
molt de dolor, tant, que les persones afectades no poden
calçar-se les sabates ni caminar. Si s’ha patit un atac
de gota, se’n poden patir més. El següent es pot produir al cap de poc temps o al cap d’anys, però cada cop
seran més seguits. Quan s’està passant l’atac agut cal
fer repòs, mantenir el peu elevat, aplicar-hi compreses
fredes i prendre antiinflamatoris. Un cop hagi passat
es pot instaurar un tractament preventiu per mantenir
els nivells d’àcid úric dins la normalitat i evitar que la
hiperuricèmia es cronifiqui.
El primer atac acostuma a ser al dit gros del peu
i rep el nom de poagre, però l’àcid úric també es pot
acumular sota la pell formant unes protuberàncies
anomenades tofus que són molt visibles i deformen

L’àcid úric
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És una substància que apareix en el
procés de metabolització de les purines,
uns compostos rics en nitrogen que es
troben formant part de les cadenes d’ADN
i de diversos teixits del cos. El nostre
organisme obté l’àcid úric que necessita
amb la pròpia producció o a partir dels
aliments.

La hiperuricèmia
És una malaltia que no té
símptomes quan s’inicia ni quan
avança, i que es diagnostica a
partir d’una analítica o quan ja
s’ha patit el primer atac de gota.
S’han de mantenir controlats
els nivells d’àcid úric seguint
el tractament que ha prescrit
el metge, evitant la ingesta de
begudes alcohòliques, mantenint
el pes adequat, bevent molta
aigua i, tant com es pugui,
defugint l’estrès.

les articulacions, o també es pot acumular al ronyó i
produir càlculs o pedres. La pitjor conseqüència d’una
hiperuricèmia mal controlada és la insuficiència renal.
L’àcid úric és una substància soluble i, per tant, es
pot eliminar fàcilment per via urinària sempre i quan
l’orina no sigui àcida. Quan l’orina s’acidifica, llavors
deixa de ser una substància soluble i cristal·litza. En
el procés d’acidificació de l’orina hi té un paper fonamental l’alimentació i, per això, cal seguir unes pautes
dietètiques. Les begudes alcohòliques i les dietes amb
un excés de carn afavoreixen l’acidesa. L’alcohol no és
un producte de primera necessitat i, per tant, no cal
consumir-ne. A més, en aquests casos està especialment

desaconsellada la cervesa. En el cas de la carn i el peix,
com que són rics en proteïnes i aquestes són necessàries i formen part d’una dieta equilibrada, no se’n
pot prescindir. Una persona sana ha de menjar dues
racions diàries de proteïnes i, si es té hiperuricèmia,
aquestes dues racions de carn o peix han de ser de 100
g cadascuna. En tot cas, les carns de caça, els menuts
i vísceres, el peix blau, el marisc, els embotits i els formatges curats són aliments que no han de formar part
de l’alimentació d’una persona amb l’àcid úric elevat.
Així doncs, cal seguir una dieta amb dues racions moderades de carn blanca (pollastre, gall dindi, conill) i
peix blanc. També pot incloure ous, fruites en abundància i verdures (excepte les del grup de les cols, els
bolets, els espinacs, les bledes, els espàrrecs i els raves).
Per tant, es pot mantenir una dieta variada i apetitosa,
malgrat que hi hagi algunes restriccions.
En aquests casos estan del tot desaconsellats els dejunis i les dietes d’aprimament massa estrictes, que fan
perdre pes molt de pressa, ja que en la pèrdua de pes
o durant el dejuni, l’organisme necessita reconvertir el
greix corporal en energia i aquest procés n’augmenta
l’acidesa, amb la qual cosa augmenta el risc que, en persones propenses, l’àcid úric cristal·litzi i es pateixi un
atac. Per tant, com que l’obesitat també està desaconsellada, cal seguir unes dietes d’aprimament controlades
per un especialista, de tal manera que la pèrdua de pes
sigui regulada i progressiva i no representi un trasbals
per a l’organisme ni provoqui un empitjorament de la
malaltia.
La hiperuricèmia és una malaltia que no dóna
símptomes quan s’inicia ni quan avança, per això es
diagnostica a partir d’una analítica o quan ja s’ha patit
el primer atac de gota. Un cop diagnosticada, el més
important és mantenir controlats els nivells d’àcid úric i
per això cal seguir el tractament que ha prescrit el metge, evitar la ingesta de begudes alcohòliques, mantenir
el pes adequat a la constitució i a les característiques de
cada persona, beure molta aigua i, tant com es pugui,
defugir l’estrès. Dolors Borau
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Tocar de peus a terra
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Es veu que és cosa de família i, ara que ho sé, m’adono que he estat injusta amb el meu cunyat, en Manel,
quan no s’ha trobat bé. Un dia, deuria tenir trenta anys,
va començar a coixejar perquè li feia molt de mal el
peu, sobretot el dit gros. No podia ni calçar-se la sabata. Tenia el dit una mica inflat i envermellit, però tot
i que semblava que hi havia una lesió, no recordava
haver-se donat cap cop. Com que ell, per naturalesa,
és força despistat, tota la família feia broma sobre on
havia ficat el peu. Va anar al metge i li van fer una
radiografia que mostrava que els ossos estaven en perfecte estat, tot i que ell caminava amb molta dificultat i
gemegava a cada passa. Al final, les analítiques van ser
concloents: tenia el nivell d’àcid úric pels núvols; és a
dir, patia un atac de gota. Aquell dolor insofrible no es
devia a una ensopegada o a un cop, sinó que es devia
a les punxades que fan els cristalls d’àcid úric que es
formen quan aquest s’acumula en excés dins el líquid
de les articulacions.
Sempre havia pensat que el mal de gota o poagre
era una malaltia antiga que sortia als llibres d’història perquè la patien els reis i nobles; és a dir, que era
una malaltia de vells rics i farts. Però en Manel no era
cap d’aquestes coses: era jove, no vivia en l’abundància i menjava moderadament. Aquesta primera crisi
es va resoldre amb repòs, posant el peu enlaire i amb
antiinflamatoris que, a més de desinflamar també
redueixen el dolor. Un cop passada la crisi, va iniciar el tractament farmacològic que li permetia tenir
controlats els nivells d’àcid úric i li van fer les recomanacions dietètiques pertinents. No li aconsellaven
consumir aliments rics en àcid úric com els menuts i
les vísceres, el peix blau, els concentrats de carn per
fer brou, els formatges curats, la carn vermella i els
embotits, qualsevol varietat de col i bròquil, els espinacs, les bledes, els bolets, els espàrrecs, els raves i els
llegums. També és preferible triar cereals –i tots els
seus derivats– refinats en lloc d’integrals. I, sobretot,
insistien molt que calia disminuir o suprimir la ingesta
de begudes alcohòliques. Tot i que en Manel menja
moderadament, sempre li havia agradat beure una
copa de vi als àpats i alguna cervesa de tant en tant.
La seva parella va pensar, com jo, que aquest hàbit era
la causa de la malaltia i va exercir un control rigorós
sobre les begudes que entraven a casa seva. Tampoc no
feia falta tant de control perquè ell va fer molta bondat,
segurament perquè s’ho havia passat molt malament.
Al cap de deu anys, a la quarantena, va patir un altre
atac de gota i, quan semblava que aquella crisi era la
conseqüència lògica del relaxament dels bons hàbits

Un atac de gota
Tenia el dit una mica inﬂat i
envermellit, però no recordava
haver-se donat cap cop. La
radiograﬁa mostrava que els ossos
estaven en perfecte estat i les
analítiques van revelar que tenia
el nivell d’àcid úric pels núvols.
Aquell dolor insofrible es devia a
les punxades que fan els cristalls
d’àcid úric que es formen quan
aquest s’acumula en excés dins el
líquid de les articulacions.

durant aquells anys, vam tenir la sorpresa que el seu
germà; és a dir, la meva parella, també va tenir un atac
de gota. El més curiós és que la història es va repetir
i ell va anar al metge pensant-se que era un cop o un
mal gest que no recordava. Li van fer les analítiques
i així va saber que ell també anava coix perquè tenia

| compartir | JULIOL AGOST SETEMBRE 2014

Què cal fer?

Jordi Negret

No li aconsellaven consumir aliments rics en àcid
úric com els menuts i les vísceres, el peix blau, els
concentrats de carn per fer brou, els formatges
curats, la carn vermella i els embotits, qualsevol
varietat de col i bròquil, els espinacs, les bledes,
els bolets, els espàrrecs, els raves, els llegums i
els cereals integrals. I, sobretot, insistien molt que
calia disminuir o suprimir la ingesta de begudes
alcohòliques.

gota, encara que fos jove, fes exercici i tingués uns
hàbits saludables. El metge de família li va fer unes
quantes preguntes, perquè li va cridar l’atenció que
tingués un germà en la mateixa situació. Dels quatre
germans, els dos nois tenen les xifres d’àcid úric elevades i han patit atacs, i les dues germanes no n’han
patit cap però tenen unes xifres altes, cosa que, en les
dones, és poc habitual. En aquest cas es podia parlar
de predisposició familiar, d’una malaltia hereditària.
Potser sí, que el seu pare havia patit algun símptoma
que ells, com que eren petits, no recordaven, o potser
els pares no els van explicar res perquè no sabien què
passava. La generació del pare més aviat havia tingut
una alimentació on escassejava la carn i el peix, allò
que anomenem el tall, però la malaltia ja hi era.
Que injusta havia estat amb el despistat d’en Manel
atribuint-li la responsabilitat del mal que patia! En el
seu cas no es podia dir que pel fet de no cuidar-se o de
no seguir els consells mèdics havia emmalaltit. En la
família de la meva parella, cap dels germans té problemes importants de pes; mengen de tot i segueixen
estils de vida prou saludables. No tenien el nivell de
l’àcid úric elevat per la mala alimentació, l’obesitat o
per consumir begudes alcohòliques en excés. De vegades les herències genètiques decideixen per nosaltres.
–I val la pena cuidar-se si igualment estaràs malalt?
–va preguntar la meva parella al metge.
–Les persones amb predisposició a patir una malaltia poden desenvolupar-la, però també pot ser que
aquesta no es manifesti. En tot cas, si aquestes persones no es cuiden, els símptomes i la malaltia segur que
apareixeran, que ho faran amb més antelació i que, per
tant, tindran menys qualitat de vida.
Ara els dos germans han après a llegir els símptomes: si fan mal les articulacions (dits del peu o de les
mans, turmells, canells…), si les articulacions avisen,
cal parlar amb el metge i prevenir l’aparició d’una nova
crisi. Segueixen les pautes donades pel metge perquè
el que tots dos tenen clar és que faran el que s’hagi de
fer per estalviar-se un altre atac de gota, ja que aquesta
malaltia no mata, però en els moments crítics fa patir
molt i no permet fer una vida activa amb normalitat.
Dolors Borau
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Més de 6.000 pàgines per compartir
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació.
Més de 90 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca.
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar.
Més de 6.000 pàgines per compartir amb tu.

www.fundacionespriu.coop

on-line

La borratja és una espècie hortícola conreada tradicionalment a Aragó, la Rioja i Navarra,
però a la resta de l’estat espanyol és pràcticament desconeguda.
A les zones on es cultiva és molt apreciada i tant se’n consumeixen les fulles com les
tiges i les flors. Les fulles tendres picades es poden menjar crues, a l’amanida, i tenen un
sabor i aroma que recorden el cogombre; les flors fresques es posen en glaçons de gel per
decorar o es gebren i s’usen en pastisseria. Amb les fulles arrebossades amb farina i ou es
preparen a Barbastre els crespells i a Mallorca, bunyols de vent.
Les penques (tiges) es preparen amb patata i pastanaga com a verdura quotidiana
amb un bon oli verge extra, també s’afegeixen a potatges i truites o se serveixen com a
acompanyament de carns o peixos.
A Itàlia, a la zona de Ligúria, les utilitzen per farcir les crestes, i són una de les cinc
plantes silvestres que componen el preboggion, un plat típic de la zona.
El component principal de la borratja és aigua, però també té mucílags, fibra,
flavonoides i tanins.

calci
ferro
magnesi
vitamina C
vitamina A

ingredients
per a 4 persones

93 mg
3,3 mg
52 mg
35 mg
420 mg

La borratja és un potent diürètic que afavoreix la producció i eliminació de l’orina,
per la qual cosa resulta aconsellable per a persones amb retenció de líquids, hipertensió
arterial, hiperuricèmia i gota. El seu consum produeix un efecte laxant suau, millora el
restrenyiment i redueix les taxes de colesterol en sang. Als diabètics, se’ls recomana el seu
consum ja que ajuda a controlar la glucèmia.
L’elevada provitamina A de la borratja la converteix en una verdura recomanada per
a persones que segueixen dietes baixes en greix, a embarassades i nens en creixement,
en casos de tabaquisme, presa d’anticonceptius orals o en situació de baixa de defenses
immunològiques. El consum d’aliments rics en provitamina A s’aconsella a persones
propenses a patir infeccions respiratòries (faringitis, laringitis o bronquitis), problemes
oculars (fotofòbia, sequedat o ceguesa nocturna) o amb la pell seca o atòpica.
La seva riquesa en mucílags la fa recomanable a les persones amb trastorns gàstrics, i
en les infeccions respiratòries de vies altes facilita l’expectoració i augmenta la sudoració.
L’oli de borratja que s’extreu de les seves llavors és ric en àcid gamma-linolènic,
precursor de prostaglandines i tromboxans.
L’aigua de coure la borratja és rica en sals minerals dissoltes i posseeix una gran
capacitat diürètica.
Us recomano un plat que vaig degustar a Saragossa i que destaca per la seva equilibrada
relació de verdura, hidrats de carboni i proteïna d’alt valor biològic. Dra. Perla Luzondo

> 1/2 quilo de cloïsses o escopinyes
> 2 tasses de cafè d’arròs
> oli d’oliva verge extra
> 1 ceba petita i 2 grans d’all
> 1 vaset de vi blanc

Joana Amill

93m
3,1 g
0,9 g
470 mg
13,2 mg
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ARRÒS CALDÓS AMB
BORRATGES I CLOÏSSES

> 1/2 quilo de borratja neta (només
tiges)

CADA 100 g DE PORCIÓ COMESTIBLE CONTÉ:
aigua
hidrats de carboni
ﬁbra
potassi
folats

SALUT > CUINA

Borratja: la verdura medicinal

preparació:
> Coeu la borratja en aigua bullint
amb sal durant 10 minuts, coleu la
verdura i reserveu-ne l’aigua. Obriu
les cloïsses a part per si n’hi ha alguna
amb terra, daureu la ceba i l’all ben
picadets i sofregiu l’arròs. Mulleu el
sofregit amb el vi blanc i afegiu-hi
l’aigua de la verdura i de les cloïsses
fins a completar 6 tasses perquè pugui
coure l’arròs. Al cap de 10 minuts,
incorporeu-hi les cloïsses juntament
amb la borratja i deixeu que tot plegat
cogui uns 10 minuts més.
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La primera Jornada Científica Analiza de Biomedicina reuneix quatre
dels millors experts mundials en la investigació del càncer
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(D’esquerra a dreta): Marcelo Weisz, president d’Analiza; Nuria Martín Gil, directora gerent d’Analiza; Dr. Francisco
Javier Rodríguez, conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid; Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA; Dra.
Sonia López Arribas, presidenta de l’ICOMEM, i Dr. Luis Ortiz, conseller d’ASISA.

La companyia d’anàlisis clíniques Analiza, participada
per ASISA, va reunir quatre dels experts mundials més
reconeguts en la investigació del càncer a la jornada
“Càncer: laboratori i clínica. Cap a la personalització
del tractament”, que es va celebrar al Col·legi de Metges de Madrid.
Els professors Miguel A. Alario, Manuel Perucho,
Mariano Barbacid i Hernán Cortés-Funes van exposar
els últims avenços en investigació i tractaments en la
lluita contra el càncer, i van defensar la necessitat de
seguir investigant per acostar-se cada vegada més al
desenvolupament de tractaments personalitzats que
augmentin la precisió i millorin els resultats en el tractament de la malaltia.
El simposi va ser inaugurat pel conseller de Sanitat
de la Comunitat de Madrid, Francisco Javier Rodríguez, i van assistir-hi els presidents d’Analiza, Marcelo
Weisz, i d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; la directora gerent d’Analiza, Nuria Martín Gil, i el director mèdic de
la companyia d’anàlisis clíniques, el Dr. Antonio M. Ballesta, que va ser l’encarregat de presentar la jornada.

Excel·lència, formació i divulgació
Durant l’obertura de la jornada, el conseller de Sanitat
va destacar el prestigi internacional dels ponents i va
recordar la importància que té el càncer com a causa
de mort i, per tant, la necessitat d’invertir en recerca
en aquest àmbit.
Per la seva banda, Nuria Martín, directora d’Analiza, va reiterar l’aposta d’Analiza per l’excel·lència, la
qualitat, la tecnologia i la formació contínua dels seus
professionals, i va emmarcar aquestes jornades dins el
compromís del laboratori amb la recerca en l’àrea del
coneixement mèdic i amb la difusió dels últims avenços científics i la seva aplicació pràctica.
Quant a les conferències, el professor Miguel A.
Alario, catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i de la Universitat CEU-San
Pablo, professor honorari de la Universitat Carlos III
i vinculat al Laboratori Complutense d’Altes Pressions
de la Facultat de Ciències Químiques de la UCM, va
repassar les aplicacions del platí en la lluita contra el
càncer en la seva conferència De l’arc del meridià a la
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Cal recordar la importància que té
el càncer com a causa de mort i,
per tant, la necessitat d’invertir en
recerca en aquest àmbit.
quimioteràpia: breu història del platí.
Per la seva banda, Manuel Perucho, director de
l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitat del Càncer (IMPPC), va analitzar els aspectes genètics de la
malaltia en la seva xerrada Explorant les rutes moleculars
del càncer: la genètica i l’epigenètica del càncer de còlon.
Mariano Barbacid, professor d’Oncologia Molecular del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques
(CNIO), va abordar l’aplicació pràctica de la lluita contra el càncer en la seva ponència De l’oncologia molecular a les teràpies personalitzades: impacte en la pràctica
clínica.
Finalment, el Dr. Hernán Cortés-Funes, cap del
Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitario
12 de Octubre, va tancar el programa amb la seva conferència sobre els últims avenços a: Immunooncologia,
nova àrea de desenvolupament terapèutic.

(D’esquerra a dreta): Els doctors Manuel Perucho, Mariano
Barbacid, Antonio M. Ballesta, Miguel A. Alario i Hernán CortésFunes, ponents de la jornada.

D’entre els gairebé 200 assistents a la jornada, hi
van haver, entre d’altres, gerents i directors mèdics
de diversos hospitals i centres mèdics; representants
d’alguns col·legis professionals; investigadors i professionals mèdics.

ASISA facilita la conservació de cèl·lules mare a través d’un acord amb Bio-Cord
ASISA ha tancat un acord amb Bio-Cord, companyia biotecnològica referent en serveis de conservació de cèl·lules mare de cordó
umbilical, per incorporar a les seves cobertures la conservació de
les cèl·lules mare de la sang i del teixit del cordó umbilical. ASISA
ja incorpora en les seves pòlisses que els seus assegurats es vegin
beneficiats de les condicions especials a l’hora de conservar amb
Bio-Cord i ofereix aquest servei exclusiu durant un període de
fins a 30 anys, al millor preu i amb totes les garanties.
Bio-Cord ofereix el servei de processament i conservació de
les cèl·lules mare del mateix teixit del cordó, com a complement
del de la sang, traient el màxim rendiment a totes les aplicacions
del cordó umbilical. Bio-Cord és la primera companyia autoritzada per la Conselleria de Sanitat de Madrid per a la recollida de
teixit de cordó umbilical a Espanya.
Les mostres extretes –tant en el servei First d’emmagatzematge de les cèl·lules mare de la sang del cordó umbilical com
en el servei Advanced, que incorpora a més el teixit– són emmagatzemades al banc associat, Biovault, seleccionat com a Banc de

Referència del Servei Nacional de Salut del Regne Unit (NHS).
En tots dos casos, els assegurats poden beneficiar-se d’unes condicions exclusives amb un estalvi sobre el preu final en el servei
de conservació de cèl·lules mare dels seus fills.
Pel que fa a Biovault, banc associat a Bio-Cord, durant la dècada d’experiència que fa que ofereix aquest servei, ha subministrat més de 3.500 mostres de diferents fonts de cèl·lules mare
(medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó) per a trasplantaments. Biovault és l’únic banc privat a Europa que compta amb
l’acreditació de qualitat JACIE, màxima acreditació de qualitat
en el camp dels trasplantaments amb cèl·lules mare derivades
de la sang perifèrica i de la medul·la òssia. A més, Bio-Cord està
avalada per l’experiència d’un dels laboratoris més importants
de Tècniques Especials en analítica, Cerba, i dels laboratoris
Analiza.
Tota la informació sobre els serveis i avantatges d’aquest
acord entre ASISA i Bio-Cord es pot trobar a la pàgina web www.
bio-cord.es/asisa.
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L’Hospital Inmaculada rep la Certificació de Qualitat
Avançada de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia
Aquesta acreditació certifica el compliment de les normes de qualitat i seguretat més
estrictes per part del centre mèdic d’ASISA a Granada.
L’Hospital Inmaculada, del Grup Hospitalari ASISA,
ha rebut el certificat d’acreditació de qualitat avançada
per part de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia.
Aquest acte suposa el reconeixement al treball realitzat
per tot el personal del centre hospitalari per garantir el
compliment de les normes de qualitat i seguretat més
estrictes en l’atenció als pacients.
Han assistit a l’acte de lliurament el president
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; Antonio Torres, director de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia; el
Dr. Francisco Anguita, delegat d’ASISA a Granada; Fernando Cuevas, gerent de l’Hospital Inmaculada, i el Dr.
Francisco Martí, director mèdic de l’Hospital Inmaculada, amb la resta de la direcció i personal del centre.
Procés d’avaluació
El lliurament dels distintius i del certificat d’acreditació
de qualitat avançada es produeix després d’un intens
treball per analitzar i mesurar, tant internament com
externament, la qualitat dels serveis que presta l’Hospital Inmaculada. Per a això, s’ha utilitzat un programa específic definit per 280 estàndards i programes
de qualitat. Aquests estàndards s’agrupen en diferents
blocs que valoren la qualitat, situant l’usuari en el centre del sistema, i comprenen l’organització de l’activitat
centrada en el pacient, amb especial atenció a la seguretat. Igualment, el procés d’acreditació també analitza
els processos que impliquen el desenvolupament i la
formació dels professionals, l’estructura i els sistemes
d’informació, així com els resultats obtinguts.
Després d’aquest procés, un cop superats els estàndards definits en el Programa d’Acreditació de Centres
de l’Agència de Qualitat, l’Hospital Inmaculada va rebre la Resolució del Comitè de Certificació de l’Agència
de Qualitat Sanitària d’Andalusia per la qual se li atorga
la Certificació de Qualitat Avançada.
Excel·lència sanitària: cinc hospitals d’ASISA acreditats a Andalusia
El Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, ha destacat
la importància que té per al Grup ASISA el lliurament
d’aquesta acreditació.
En paraules del Dr. Ivorra: «Els professionals del
Grup ASISA s’esforcen cada dia per millorar tots i
cadascun dels processos que desenvolupa la nostra

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i el director
de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia, Antonio
Torres, al costat dels responsables de l’Hospital
Inmaculada i directius d’ASISA.

L’Hospital Inmaculada en xifres:
> 170 professionals
> 3.700 pacients ingressats
> 8.400 intervencions quirúrgiques
> 45.000 urgències
> 72.000 consultes d’especialitats

companyia a la recerca de l’excel·lència i de la màxima
qualitat assistencial. El lliurament de l’acreditació de
Qualitat Avançada de l’Agència de Qualitat Sanitària
d’Andalusia a l’Hospital Inmaculada és un reconeixement a aquest esforç i al desig de garantir la millor
atenció als nostres clients a través d’un procés de millora contínua.»
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El Centre Coordinador Nacional
d’Urgències d’ASISA realitza 800
actuacions cada dia

En total, cinc dels centres del Grup Hospitalari
ASISA a Andalusia han superat el procés de certificació de qualitat avançada de l’Agència de Qualitat
Sanitària d’Andalusia. Juntament amb l’Hospital Inmaculada, també compten amb aquesta acreditació
la Clínica Mediterráneo (Almeria); l’Hospital Jerez
Puerta del Sur (Cadis); Hospital el Àngel (Màlaga), i
la Clínica Santa Isabel (Sevilla).
Més de 8.400 intervencions quirúrgiques i de 45.000
urgències ateses el 2013
A l’Hospital Inmaculada hi desenvolupen la seva tasca
gairebé 170 professionals, que l’any passat van atendre
prop de 3.700 pacients ingressats, van realitzar més
de 8.400 intervencions quirúrgiques, van atendre més
de 45.000 urgències i fer-hi més de 72.000 consultes
d’especialitats.
En els últims anys, l’Hospital Inmaculada ha realitzat diverses reformes per introduir nous serveis i
cobertures adaptades a les demandes específiques dels
clients. En aquest sentit, el centre hospitalari ha reforçat les seves unitats, compta amb una completa zona
d’hospitalització i quirúrgica equipada amb tecnologia
avançada i cobreix més de trenta especialitats. A més,
el seu personal sanitari, en un procés de formació permanent, està capacitat per realitzar les tècniques més
avantguardistes en les diferents àrees.

(D’esquerra a dreta): Fernando Cuevas, gerent de l’Hospital
Inmaculada; Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA; Antonio
Torres, director de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia,
i Dr. Francisco Martí, director mèdic de l’Hospital Inmaculada,
durant l’acte de lliurament del certificat de qualitat.
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El Centre Coordinador d’Urgències (CCU) és la porta
d’entrada al Sistema Integral d’Urgències que ASISA posa a disposició dels seus assegurats i els seus
professionals. El servei està disponible a través del
telèfon 902 010 181, que ofereix una resposta ràpida i
qualificada a tots aquells problemes assistencials que
se li plantegen, tenint en compte que el seu àmbit
d’actuació abasta tot el territori nacional. El 2013, el
CCU va realitzar 292.292 actuacions, 800 cada dia.

El CCU disposa d’una base de dades amb
proveïdors sanitaris en l’àmbit d’urgències
(centres mèdics, ambulàncies, UVI mòbil,
infermeria etc.), així com de la xarxa hospitalària
nacional, tant pública com pròpia o concertada.
Per al seu correcte funcionament, el CCU contempla en els seus Sistemes d’Informació una àmplia
base de dades amb els diferents proveïdors sanitaris
en l’àmbit d’urgències (centres mèdics, ambulàncies, UVI mòbil, infermeria etc.), així com de la xarxa hospitalària nacional, tant pública com pròpia o
concertada, amb la cartera de serveis d’urgències de
cada hospital.
A l’octubre de 2013 el CCU va posar en marxa el
nou servei, anomenat Coordinadora de llits, que té
com a objectiu fonamental la coordinació, a través
d’un interlocutor qualificat, de qualsevol incidència
mèdica de caràcter hospitalari que els assegurats puguin patir fora de l’horari d’obertura de les delegacions. Una altra de les seves funcions és la gestió dels
trasllats des dels centres públics als centres concertats dels pacients adscrits a les mutualitats de funcionaris de l’Estat (Muface, Isfas i Mugeju).
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El segon trimestre de l’any no només concentra gran
part de l’activitat de l’Àrea de Participació de SCIAS
sinó que, de fet, és el moment en què l’essència mateixa del cooperativisme sanitari pren forma i arriba a
la seva màxima expressió, que és l’Assemblea General
Ordinària. Abans, però, durant el mes de maig, tenen
lloc les assemblees preparatòries, que aquest any han
enregistrat un increment d’assistència dels socis.

Les diferents activitats a l’Àrea de
Participació de SCIAS han enregistrat
un increment d’assistència i
participació dels socis.
El mes d’abril, com ja és tradicional, va arribar
marcat per la tradicional festa de Sant Jordi i el lliurament de premis del concurs de narrativa curta, destinat al públic infantil. En total, els autors, d’entre 11 i
18 anys d’edat, van presentar 45 treballs, dels quals el
jurat va voler destacar-ne l’estimable valor literari. Els
guanyadors del grup A (d’11 a 14 anys) van ser Emma
Adam, per l’obra Temps, i Nesma Abd El Rahman, per
El llop; en el grup B (de 15 a 18 anys) els guanyadors
van ser Carlota Font, per Una finestra i una butaca, i
Andrea Valenzuela, per Ens hem ensenyat a viure. Durant la festa literària per excel·lència es van repartir
llibres i roses a les persones presents i, d’aquesta manera, tothom va participar en la celebració.
Aprofitant l’arribada de la primavera, les visites
culturals han tingut un auge destacat. Així, a l’abril,
es va realitzar una sortida per les terres de Lleida que
va portar els assistents al monestir de Santa Maria
de Gualter, al castell de Montclar d’Urgell i al poble
de Tiurana. Al maig, es van fer visites a la Giralda de
l’Arboç i al Museu de Puntes de Coixí, a la sinagoga
de Barcelona i al Baix Empordà (Jardins de Cap Roig,
Museu del Suro i Fundació Josep Pla de Palafrugell).
Al mateix temps, l’equip de muntanya s’ha mantingut
especialment actiu. D’altra banda, la reunió de juny de
portaveus, secretaris i coordinadors es va celebrar a
Banyoles. També s’han iniciat les sortides familiars; la
primera, molt concorreguda, es va fer al maig al Planetarium de Barcelona i ja se’n preparen de noves, per
exemple, al Tibidabo.

Dins les flamants instal·lacions de l’Àrea de Participació, l’activitat tampoc no s’ha aturat ni un moment.
Destaquen les conferències, tant culturals com mèdiques, que a cada convocatòria omplen la sala d’actes.
A la sessió del Dr. Carlos Humet sobre el resultat de
l’activitat de l’Hospital de Barcelona durant l’any 2013
i a la del Dr. Jorge Español sobre les lumbàlgies, s’hi va
sumar la conferència Música per ser feliços, a càrrec del
divulgador musical Xavier Chavarria, que va aplegar
un gran nombre d’assistents.
La informació sobre totes les activitats
de l’Àrea de Participació es pot trobar
al seu web i al correu electrònic
info@participacio-scias.com.

| compartir | JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2014

SCIAS celebra l’Assemblea
General Ordinària

Es publiquen les Memòries de
2013 d’Assistència Sanitària i
SCIAS

El passat 14 de juny va tenir lloc en un hotel pròxim a l’Hospital de Barcelona
l’Assemblea General Ordinària de SCIAS, el moment de màxima expressió de
la idea de cooperativisme sanitari en què els usuaris participen en la gestió dels
recursos. Tal com preveuen els estatuts de la societat, els compromissaris sorgits
de les respectives assemblees preparatòries fetes a Barcelona i comarques foren
convocats per tal de sotmetre a la seva consideració la gestió social i econòmica
de l’organització i sol·licitar-los l’aprovació dels comptes corresponents al darrer
exercici.
Enguany es va registrar un increment del nombre de compromissaris, que
van ratificar l’actuació del Consell Rector en tots els punts de l’ordre del dia i
van decidir la renovació com a membres del Consell rector de Maria Teresa
Basurte, Montserrat Caballé, Àngels Font, Josep Plaza i Joaquim Serra. Per part
dels socis de consum, es va incorporar a aquest òrgan de govern Maria Teresa
Comabella, substituint Antoni Segura. Respecte als socis de treball, Antoni Pineda i Rosa Soto foren elegits per cobrir les places vacants deixades per Natàlia
Mimó i Lucía Ortega.

Amb una tirada que supera els 7.000 exemplars i versions en català i castellà, recentment s’han editat les memòries de SCIAS i
d’Assistència Sanitària corresponents a l’any
2013. A la primavera se celebren les assemblees de les dues companyies, coincidint amb

Tal com mostra l’informe anual corresponent a l’exercici 2013, la cooperativa
ha mantingut una situació de comptes sanejats gràcies a un treball d’anys i a les
mesures impulsades per a la contenció de la despesa, el control exhaustiu de
processos i l’optimització de recursos. Tot plegat, preservant les inversions en
equips i els llocs de treball necessaris per a la millor atenció sanitària possible
i sense deixar de complir el seu principal objectiu com a cooperativa, que és
garantir els mitjans perquè els usuaris rebin una assistència mèdica de qualitat.
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el moment de fer balanç dels dotze mesos
que es deixen enrere, i també és en aquesta època quan veu la llum la Memòria. Com
en l’edició anterior, el format i el contingut
d’aquests informes exhaustius de l’activitat
corporativa presenten una nova factura, amb
un disseny actual i posant l’accent en alguns
aspectes destacats, com millores en la gestió
o avenços científics.

Programa per estrènyer la col·laboració amb els professionals mèdics
Des de fa unes setmanes, Assistència Sanitària disposa d’un nou
mitjà per a la millor comunicació amb els seus assegurats i per
donar a conèixer l’actualitat de l’entitat. A més de les notícies que
recentment han tingut lloc a l’entorn de la companyia i del món
del cooperativisme sanitari, durant les emissions es combinen
continguts d’interès general, com l’agenda de cada municipi, informació atmosfèrica, notícies de caire local, vídeos i anuncis.
Amb una tecnologia avançada que permet una actualització centralitzada i en temps real, el canal permet presentar la informació

de forma dinàmica i visualment molt atractiva per al receptor.
El nou canal de televisió emet a través de les pantalles planes
instal·lades a les delegacions d’Assistència Sanitària, així com a
la seva seu central i també en algunes oficines comercials. En
la majoria dels casos, els dispositius són visibles des del carrer,
però també des de l’interior, i en el temps que fa que funciona
s’ha detectat l’interès que el canal desperta entre els vianants,
assegurats i altres persones que han tingut oportunitat de ser-ne
espectadors.

O. C.
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L’Hospital de Barcelona realitza el curs d’avaluació
de la Joint Commission International
Durant els mesos d’abril i maig s’han desenvolupat a
l’Hospital de Barcelona les sessions d’avaluació i implementació dels nous estàndards de la Joint Commission International, l’organisme que acredita i garanteix
un nivell òptim de qualitat en els centres sanitaris.
En el transcurs de cinc sessions monogràfiques, a les
quals van assistir els responsables de les diverses àrees directament relacionades amb els temes tractats,
es van desgranar els sistemes de treball de l’Hospital
de Barcelona que donen resposta als requisits dels estàndards, la nova edició dels quals és vigent des de l’1
d’abril.
L’Hospital de Barcelona realitza l’autoavaluació
d’acord als criteris de la Joint Commission International i, un cop implementats, els utilitza com a model
de millora, amb objectius concrets i conclusions que
asseguren una millor atenció als pacients i als seus
familiars. En les actualitzacions d’aquest tipus es valora l’alineació general amb els estàndards, es resolen
possibles dubtes dels professionals de l’organització, es
presenten exemples pràctics i s’aporten suggeriments
per adaptar els sistemes de treball.
D’una banda, els punts d’anàlisi se centren en el
pacient, i tracten aspectes relacionats amb la seva seguretat, l’avaluació, l’atenció, l’educació, l’accés i la continuïtat de l’atenció, els drets del pacient i la família,

Els punts d’anàlisi se centren en el
pacient, i tracten aspectes relacionats
amb la seva seguretat, l’avaluació,
l’atenció, l’educació, l’accés i la
continuïtat de l’atenció, els drets del
pacient i la família, l’anestèsia i la
cirurgia, i la gestió i l’ús de medicaments.
l’anestèsia i la cirurgia, i la gestió i l’ús de medicaments.
D’altra banda, s’analitzen estàndards de gestió de l’organització sanitària, directament vinculats a la millora
de la qualitat, la prevenció d’infeccions, el govern i lideratge, la seguretat de la instal·lació, la formació dels
recursos humans i la gestió de la informació.
Els professionals que van impartir les sessions
van ser Rosa Ma Saura i Joaquim Bañeres, metges
avaluadors oficials de la Joint Commission International i membres de la Fundació Avedis Donabedian,
que col·labora amb l’Hospital de Barcelona amb la
voluntat de difondre i implementar els estàndards
per a una atenció als pacients d’acord amb les millors
pràctiques internacionals.

Les beques d’Assistència Sanitària premien 34 estudiants
El Tribunal de Beques d’Assistència Sanitària va decidir, en la 6a edició del Programa de Beques, atorgar els ajuts a 34 estudiants de màster o postgrau de
l’àmbit de la salut. Amb una dotació total de 30.282
euros concedits en ajuts a l’estudi, enguany es va
enregistrar el rècord de sol·licituds de la història del
programa, ja que es van rebre 240 candidatures. Entre els perfils professionals dels becats destaca la infermeria (62 %), seguida de la medicina (24 %); també s’ha premiat la millora contínua i la voluntat de
formar-se de biòlegs, farmacèutics, fisioterapeutes,
odontòlegs i psicòlegs. Entre les àrees predominants
escollides pels becaris d’aquesta última promoció
destaca el tractament del malalt crític i les urgències
hospitalàries, si bé també creix el nombre de becats
que dediquen la seva formació a la metodologia de
la investigació.
El Programa de Beques Assistència Sanitària

compta amb el reconeixement de la comunitat mèdica i acadèmica pel rigor en el procés de selecció dels
estudiants i la seva dotació. Des de 2008, s’ha consolidat com un dels pocs programes de l’àmbit de la salut finançat íntegrament per una institució privada a
tot l’Estat i, des de la seva creació, hi ha destinat una
inversió acumulada de més de 160.000 euros. En essència, els ajuts cobreixen el 50 % de l’import de la
matrícula dels estudiants de tercer cicle (postgrau i
màster) de qualsevol dels gairebé 500 títols de l’àmbit
de la salut de les universitats catalanes.
La iniciativa, nascuda de la voluntat d’impulsar
el progrés científic, la recerca i la qualificació de professionals sanitaris, ha comptat des de l’inici amb la
col·laboració de les universitats catalanes. Inicialment
amb la UB, que té un bagatge molt destacat en l’àmbit
de la salut i la recerca, però posteriorment també amb
la resta d’universitats.
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Assistència Sanitària, al costat de l’esport
L’Arc de Triomf, el passeig Lluís Companys i el Parc de
la Ciutadella de Barcelona van ser l’escenari, el passat
25 de maig, de FESCAT2014, la segona Fira de l’Esport. Aquesta cita, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Firasports, amb la
col·laboració d’Assistència Sanitària, tenia la finalitat de
promocionar la pràctica de l’esport i donar a conèixer
la variada oferta esportiva que hi ha a Catalunya. L’esdeveniment va rebre la visita d’unes 10.000 persones,
que van gaudir d’un dia d’esport en família.
Els hàbits sans i la pràctica de l’esport contribueixen a millorar l’estat general de salut de les persones,
que constitueix la màxima preocupació d’Assistència
Sanitària. Per aquesta raó, i pel fet de compartir diversos valors amb el món de l’esport, l’entitat va voler ser
present a la cita. La Fira de l’Esport va posar a l’abast de
la ciutadania tota la informació sobre l’oferta esportiva
que hi ha al territori català i, alhora, va promocionar la
pràctica de l’esport entre persones de totes les edats,
especialment entre els més petits, amb diferents activitats, exhibicions i tallers perquè els visitants poguessin provar una gran varietat d’esports. L’àmplia oferta
d’activitats de les més de 40 federacions relatives als
esports d’equip, de combat, de natura, sala, raqueta o
esports adaptats que hi van ser presents va permetre
que tots els visitants poguessin trobar-hi el seu esport.
Després d’aquesta bona acollida, els organitzadors
esperen celebrar-ne properes edicions per consolidar
aquest esdeveniment esportiu que vol fer créixer l’esport català.

Els hàbits sans i la pràctica de l’esport
contribueixen a millorar l’estat general
de salut de les persones.
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Se celebra la 3a Jornada sobre patologia de l’embaràs
Amb un programa dedicat a les infeccions, el passat
20 de juny la sala d’actes de l’Hospital de Barcelona
va acollir la tercera edició de la jornada per a professionals de la medicina de l’àrea maternoinfantil.
Els serveis de Medicina Interna i de Neonatologia
del centre, en col·laboració amb Assistència Sanitària, van organitzar una sessió en què es van succeir
dues taules rodones dirigides a obstetres, llevadores,
pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d’altres
especialitats relacionades, així com a infermeres de

l’àrea maternoinfantil.
Aquesta tercera jornada, que recull el testimoni
i la bona acollida de les jornades celebrades el 2012
i el 2013 (dedicades als trastorns hipertensius i a la
diabetis, i a l’obesitat i la prematuritat, respectivament), neix de l’interès que desperten les causes més
importants de morbimortalitat materna i perinatal i
de la voluntat, des de l’àmbit d’Assistència Sanitària,
d’impulsar una actualització de coneixements amb
enfocament multidisciplinari.

Jose Pérez
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Assemblea Mundial de la Salut
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Inauguració de l’assemblea de l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

L’assemblea anual de l’Organització Mundial de la Salut es va celebrar a Ginebra entre el 19 i el 24 de maig
amb un impuls renovat després dels resultats d’una
enquesta realitzada per Gallup, la qual assegura que
l’OMS és una de les dues organitzacions internacionals
més valorades. El 72 % dels enquestats van afirmar tenir una bona opinió de l’organització sanitària.
Amb la participació de 194 estats membres, els
gairebé 3.500 delegats van debatre durant els sis dies
que va durar l’assemblea sobre importants temes de
salut, com la tuberculosi, la nutrició infantil, l’hepatitis o les cures pal·liatives. Van aprovar-se un total
de 20 resolucions relatives a qüestions de salut pública d’importància mundial. «Ha estat una assemblea
intensa, amb un nombre sense precedents de punts
de l’ordre del dia, documents i resolucions», va dir
la Dra. Margaret Chan, directora general de l’OMS.
«Això reflecteix el nombre i la complexitat creixents
de les qüestions sanitàries, i el profund interès per
abordar-les.»
S’ha aprovat una nova estratègia global per a la
prevenció, el tractament i el control de la tuberculosi,
que entrarà en vigor a partir de 2015. L’objectiu és reduir les morts per tuberculosi en un 95 % i eradicar els

casos nous en un 90 % el 2035. El 2012, 8,6 milions de
persones van emmalaltir de tuberculosi i 1,3 milions
van morir-ne.
L’assemblea també va decidir posar en marxa un
marc de vigilància mundial de la nutrició de la mare,
del lactant i el nen. S’espera que els ministres d’Agricultura, Salut i Afers Estrangers adoptin polítiques per
al proper decenni que abordin els principals reptes en
matèria de nutrició. Es calcula que el nombre de nens
menors de cinc anys que pateixen un retard del creixement a causa d’una nutrició deficient ha disminuït.
No obstant això, sembla que actualment el nombre de
nens amb sobrepès augmenta.
Una altra de les resolucions acordades per l’OMS
està destinada a millorar la prevenció, el diagnòstic
i el tractament de les hepatitis virals, així com a enfortir la coordinació mundial dels esforços orientats
a lluitar contra malalties no transmissibles, com la
diabetis, el càncer, les cardiopaties i els accidents cerebrovasculars.
Els delegats també van remarcar la necessitat
d’augmentar els serveis de cures pal·liatives, a causa
de l’envelliment de la població i de la prevalença de les
malalties no transmissibles.
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El consell d’IHCO es reuneix a Barcelona
Barcelona va acollir, els dies 10 i 11 d’abril, els membres
del consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, que van celebrar la seva primera reunió de 2014. A la trobada, van participar-hi
delegats de Brasil, Japó, Canadà, Argentina i Espanya.
A més dels aspectes estatutaris, durant la reunió, el
president Dr. José Carlos Guisado va informar sobre
les darreres iniciatives i activitats realitzades i va destacar els contactes mantinguts als Estats Units, Turquia
i Moçambic al voltant de noves experiències cooperatives en el sector salut que s’estan desenvolupant en
aquests països.
El Dr. Toshinori Ozeki, vicepresident de la Federació de Cooperatives de Salut del Japó, va exposar la
tasca que els membres de la federació desenvolupen
per atendre les necessitats dels seus socis en l’àmbit
de la prevenció i el benestar, així com per assegurar
l’oferta d’alimentació i habitatge per a gent gran.
Per la seva banda, el Dr. Ricardo López, president
de la Federació Argentina d’Entitats Solidàries de Salut, va informar dels canvis desfavorables que s’han
introduït en la legislació argentina, on s’han equiparat
les cooperatives a altres tipus d’empreses de l’àmbit de

la salut. Aquest fet ha suposat que nombroses cooperatives deixessin de prestar servei.
La presidenta de la Federació de Cooperatives d’Assistència Sanitària de Canadà, Vanessa Hammond, va
anunciar la creació a Canadà d’una nova organització
que aplega les dues federacions que fins ara representaven el cooperativisme d’aquest país.
El Dr. Eudes Aquino, president d’Unimed del Brasil, va informar sobre el creixement de les cooperatives
de salut al Brasil, que presten serveis a gairebé 20 milions de persones i ocupen el 32 % del mercat nacional
de plans de salut.
El dia 11 es va celebrar un acte a l’Hospital de
Barcelona en què els membres del consell van poder conèixer el funcionament del centre hospitalari
i de la cooperativa SCIAS. Després de l’acte, al qual
va assistir la presidenta de la Fundació Espriu i de
la cooperativa SCIAS, Teresa Basurte, es va fer una
visita a les instal·lacions de l’hospital en què el Dr.
Gerard Martí, sotsdirector mèdic, va mostrar als visitants les diferents unitats del centre. La jornada va
cloure’s amb una emotiva celebració del 25è aniversari de la Fundació Espriu.

Els membres del consell d’IHCO (Organització Mundial de la Salut) es van reunir a la seu de la Fundació Espriu a Barcelona.
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Jose Pérez

Varsòvia reuneix el
cooperativisme europeu
COOPERATIVISME. RELACIONS INTERNACIONALS

ı

Les empreses i organitzacions cooperatives de tot Europa
es van reunir el 3 i 4 d’abril per intercanviar experiències i
desenvolupar noves formes de millorar el model d’empresa
cooperativa, contribuint així a una Europa més pròspera i
equitativa.
En col·laboració amb el Consell Cooperatiu Nacional de
Polònia, Cooperatives Europa, l’organització regional europea de l’Aliança Cooperativa Internacional, va convocar els
seus membres a Varsòvia per celebrar l’Assemblea General
de l’organització. El Dr. José Carlos Guisado va participar-hi
en representació de la Fundació Espriu.
El president de Cooperatives Europa, Dirk Lenhoff, va exposar les fites principals de l’activitat desenvolupada durant
el 2013 i en va destacar la consolidació de la nova estructura de govern dissenyada en l’assemblea de l’any anterior
celebrada a Istanbul. Lenhoff també va informar sobre els
treballs desenvolupats en col·laboració amb Antonio Tajani,
vicepresident de la Comissió Europea, en el desenvolupament d’una nova estratègia de suport a les cooperatives, que
s’inclourà en l’Agenda 2020 de la Unió Europea.

El model de la Fundació Espriu,
a la Cimera Internacional de
Cooperatives 2014
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Dirk Lenhoff, president de Cooperatives Europa, i Pauline Green,
presidenta de l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional).

A més d’abordar els assumptes estatutaris, els delegats van
tenir l’oportunitat de debatre sobre temes de màxima rellevància en l’àmbit cooperatiu europeu, com l’aplicació dels
principis cooperatius en l’actualitat; la influència sobre les
polítiques europees en el marc de les eleccions al Parlament
Europeu i l’emprenedoria cooperativa dels joves.
Els participants en la trobada també van poder conèixer
de prop el moviment cooperatiu polonès, que té 150 anys
d’història i que actualment està format per més de 9.000
empreses cooperatives que apleguen més de 8 milions de
socis i proporcionen feina a 300.000 persones. En el context
de l’economia polonesa, les cooperatives sumen uns actius
per valor de 60.000 milions d’euros i un volum de negoci de
20.000 milions d’euros.

El Dr. José Carlos Guisado i el Dr. Gerard Martí, ambdós patrons de la Fundació Espriu, participaran en
el debat titulat L’accés a l’assistència sanitària: un repte
per a les cooperatives, que tindrà lloc durant la Cimera
Internacional de Cooperatives 2014.
L’augment i l’envelliment de la població mundial
suposen un repte important a l’hora de proporcionar
assistència sanitària i serveis de salut. El cas dels Estats
Units, on més de 7 milions de persones s’han registrat
al programa de Protecció al pacient i assistència
sanitària assequible, més conegut com Obamacare,
il·lustra fins a quin punt fins i tot els països més rics
s’enfronten a desafiaments importants quan es tracta
de proporcionar l’accés dels ciutadans als serveis de
salut.
En aquest context, l’interès per les solucions
cooperatives en l’accés als serveis de salut és creixent.
El model que han desenvolupat les institucions de la
Fundació Espriu és un referent contrastat que pot ser
aplicat en diferents contextos geoeconòmics.
Actualment, més de 100 milions de famílies al món
confien en les cooperatives, que els permeten accedir
de forma equitativa a l’atenció sanitària. En total, les
cooperatives de salut generen un volum de negoci
proper als 15.500 milions d’euros a tot el món.
La Cimera Internacional de Cooperatives, que
se celebra al Quebec del 6 al 9 d’octubre, és un
esdeveniment bianual de caràcter global en què els
líders de les empreses cooperatives es reuneixen
per debatre sobre els reptes actuals i futurs que els
afecten. La Cimera també és una oportunitat per forjar
aliances estratègiques valuoses, estar al corrent de les
principals tendències internacionals i obtenir una
comprensió sòlida del moviment cooperatiu mundial
i de les oportunitats de negoci que aquest ofereix.
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La governança en les grans cooperatives
«El model participatiu de governança cooperativa
funciona a qualsevol escala, i la governança en les
cooperatives de tot el món és tan bona, si no millor,
com la desenvolupada en qualsevol altre tipus
d’empresa», afirma el professor Johnston Birchall de la
Universitat de Stirling, autor de l’estudi La governança
de les grans empreses cooperatives.
La governança en les cooperatives emana dels socis,
els quals han d’estar en el centre de les actuacions dels
consells rectors i dels òrgans de govern. Les decisions
i iniciatives d’aquests òrgans han de ser rellevants per
als socis de la cooperativa.
Després de constatar que hi ha 1.465 cooperatives a
tot el món que facturen més de 100 milions de dòlars
anuals, desenvolupant la seva activitat en la majoria
dels sectors productius, l’estudi analitza els sistemes
de governança de 60 de les empreses cooperatives,
incloses les institucions de la Fundació Espriu.
La publicació afirma que, en general, la qualitat
de les actuacions dels òrgans de govern de les
cooperatives està al mateix nivell, de vegades fins i tot
una mica per sobre, que el de les empreses que són
propietat d’accionistes. En els casos que s’han detectat
debilitats, també s’observen evidències que s’estan
prenent les mesures necessàries per posar-hi remei.
No obstant això, hi ha dos factors que amenacen el
model cooperatiu. D’una banda, la dificultat que de
vegades suposa que les persones escollides pels socis
per ocupar càrrecs en els òrgans de govern reuneixin
les habilitats i competències òptimes per a aquestes
funcions. De l’altra, els costos creixents que suposen
els models de governança participativa en entramats
empresarials de gran escala.
Un altre dels aspectes que es posa de manifest en
l’estudi està relacionat amb l’evolució dels models de
governança. Aquells que no es van adaptant d’acord
amb les circumstàncies canviants de l’activitat
empresarial i amb les necessitats dels membres,
resulten més costosos a llarg termini que aquells que
sí que ho fan.
En el sector sanitari, la distribució de cooperatives
és molt irregular a escala mundial, ja que depèn molt
del paper que desenvolupa l’Estat en aquest sector, la
qual cosa varia molt d’un país a un altre. De vegades,
l’actuació de l’Estat deixarà oportunitats per al
desenvolupament de cooperatives de salut, i en altres
casos serà un competidor, igual que les empreses que
pertanyen a inversors, amb els quals les cooperatives
hauran de repartir-se el mercat. Aquests factors
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influeixen notablement en l’arquitectura de govern
que adopten les cooperatives de salut.
Després d’analitzar les cooperatives sanitàries que,
segons el World Cooperative Monitor 2013, obtenen
una facturació anual més alta, l’informe planteja que
el principal determinant en el disseny de l’estructura
de govern és el pes específic que té el col·lectiu de
pacients o el col·lectiu de metges. D’aquesta manera,
per exemple, en el model de cooperatives de salut
nord-americà els consumidors tenen un paper
preponderant. Fins al punt que en ocasions han
hagut de defensar la seva activitat als tribunals davant
l’oposició d’associacions de metges.
A l’altre extrem, l’informe destaca el model desenvolupat al Brasil per Unimed, en què els professionals
es van unir en cooperatives per crear els seus propis
llocs de treball en un país que no tenia la infraestructura sanitària bàsica en la qual treballar.
Finalment, l’estudi emfatitza el cas de la Fundació
Espriu, que promou un model d’assistència sanitària
en què els professionals sanitaris i els usuaris dels
serveis de salut participen conjuntament en el govern
de les organitzacions de forma cooperativa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

25/28
juny

2014

5
juliol

2014

25/26
setembre
2014

Conferència d’investigació cooperativa de l’ACI
El comitè d’investigació cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional organitza una
conferència d’investigació del 25 al 28 de juny de 2014 a la Universitat Juraj Dobrila de Pula,
Croàcia. La conferència reunirà investigadors i estudiants de les empreses cooperatives i de
l’economia social, així com d’altres camps d’investigació cooperativa, i serà una oportunitat
per intercanviar experiències amb les cooperatives locals.

Dia Internacional de les Cooperatives
El 5 de juliol tindrà lloc la 90a edició del Dia Internacional de les Cooperatives, que anualment
celebra l’Aliança Cooperativa Internacional. En aquesta ocasió, el lema serà «Les empreses
cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tothom».

XV Congrés d’Investigadors en Economia Social
CIRIEC-Espanya organitza periòdicament aquesta trobada amb l’objectiu de reunir
acadèmics experts en economia social amb representants del sector i de les administracions
públiques. Aquest any se celebra a Santander amb la col·laboració del Govern de Cantàbria
i tindrà com a lema «Les cooperatives i l’economia social en un entorn de recuperació
econòmica».

6
octubre

Intercanvi i aprenentatge de bones pràctiques

6/9
octubre

Cimera Internacional de Cooperatives

2014

2014

Sota el lema «Compartir, escoltar i aprendre», se celebrarà un acte a la ciutat de Quebec
per compartir i intercanviar experiències sobre projectes i pràctiques en l’àmbit de les
cooperatives de salut. La trobada estarà organitzada per la Federació de Cooperatives
d’Assistència Sanitària de Canadà.

La Cimera Internacional de Cooperatives és un esdeveniment bianual que aplega al Quebec
líders de les empreses cooperatives que debatran sobre els reptes actuals i futurs que els
afecten. La Cimera també és una oportunitat per forjar aliances estratègiques valuoses, estar
al corrent de les principals tendències internacionals i obtenir una comprensió sòlida del
moviment cooperatiu mundial i de les oportunitats de negoci que aquest ofereix.

Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que
les millors coses
de la vida són
gratuïtes?
Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si ja rebeu periòdicament Compartir no cal que enviï la butlleta.
Nom						
Cognoms								
Adreça
Codi Postal

Població				

Provincia-Estat							

País

					

Telèfon					E-mail
En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir? Català

Castellà

Anglès

25 anys de la Fundació Espriu
En aquest món en què tot va molt de pressa, massa de pressa, convé de tant en tant aturar-se a pensar, a reflexionar
i a fer balanç. A les pàgines que segueixen fem balanç dels primers 25 anys de la Fundació Espriu. Ho fem de la mà
d’alguns dels qui n’han estat -i continuen sent-ne- protagonistes: el doctor José Carlos Guisado, primer executiu de la
Fundació Espriu, membre del consell de l’Aliança Cooperativa Internacional i president de l’Organització Internacional de
Cooperatives de Salut; Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, i Carles Torner, director de | compartir |
La seva aportació posa de manifest que la missió de la Fundació Espriu –promoure el cooperativisme sanitari, per tal
d’aconseguir una millor assistència sanitària- continua sent avui dia del tot necessària. Així es va manifestar a l’última
assamblea de l’Aliança Cooperativa Internacional, on es va presentar la nova imatge del cooperativisme.

La memòria i el projecte es donen la mà amb motiu dels 25 anys de la Fundació Espriu.

Memòria de 25 anys,
projecte i desig
Josep Maria Ferreiro

En la celebració d’un aniversari, la memòria i
el projecte sempre es donen la mà. El dossier
que hem preparat per als 25 anys de la Fundació Espriu recull clarament ambdós aspectes.
La Fundació Espriu aplega ASISA, ASC i les
cooperatives de metges que les sostenen, i la
cooperativa d’usuaris de la medicina SCIAS.
La missió de la fundació és promoure el cooperativisme sanitari fent que s’adapti a totes
les situacions socials per tal de vetllar per la
millor assistència sanitària, els millors sistemes de protecció de la salut. «Cadascuna de
les organitzacions formen part d’una mateixa
idea, i precisament la virtut del projecte del
doctor Espriu és la seva durada en el temps i
el fet d’haver-se sabut adaptar a l’evolució de
la societat», afirma Teresa Basurte, presidenta
de la fundació.
Les fotografies dels protagonistes i esdeveniments principals d’aquestes dues dècades
i mitja de treball pel cooperativisme sanitari són memòria gràfica de la institució, fan
veure de quina manera la idea espriuana de
la sanitat gestionada pels mateixos metges i
els usuaris de la medicina s’ha anat estenent
en la nostra societat i com ha anat travessant
fronteres. En les imatges, hi veurem el doctor
Espriu al costat dels que van col·laborar amb
ell en el naixement i creixement de la fundació, i els que hi han continuat amb empenta i
compromís després de la mort del fundador.
La memòria també té els seus símbols.
La unitat de totes les iniciatives sorgides del
cooperativisme sanitari espriuà, ASISA, ASC

i SCIAS, s’expressa bé en la coincidència dels
números rodons de quatre aniversaris: 25
anys de la fundació, 25 de l’Hospital de Barcelona, 20 de l’Hospital Moncloa. I tot plegat
en l’any del centenari del naixement del doctor Espriu.
Però la memòria és inseparable del projecte. En el seu article, el doctor José Carlos Guisado, primer executiu de la Fundació Espriu,
membre del consell de l’Aliança Cooperativa
Internacional i president de l’Organització
Internacional de Cooperatives de Salut, mostra clarament com el record de la feina feta
és inseparable d’un projecte que proposa un
model de medicina i una manera de gestionar la sanitat, i el proposa molt activament en
l’àmbit internacional.
Tant la memòria com el projecte neixen
del desig. Desig d’un metge que fa molts anys
va voler crear estructures d’assistència mèdica en què «el malalt parli amb confiança amb
el metge, que el metge estimi el malalt i que
entre tots dos no s’hi interposi res ni ningú».
Desig de tots els que van col·laborar amb el
doctor Espriu de participar en la creació,
primer, d’Assistència Sanitària a Barcelona;
després, d’ASISA, amb la seva xarxa de clíniques i hospitals per tot Espanya; i, a l’últim, de
l’Hospital de Barcelona i la cooperativa SCIAS.
Desig, finalment, d’unir totes les institucions
en una fundació per fer que evolucioni i es
promogui arreu el cooperativisme sanitari.
Aquest és el nostre desig ara mateix, en bufar
les vint-i-cinc espelmes de l’aniversari.

La missió de la Fundació Espriu és promoure el
cooperativisme sanitari fent que s’adapti a totes
les situacions socials per tal de vetllar per la millor
assistència sanitària, els millors sistemes de
protecció de la salut.
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«ELS PROBLEMES DE LA NOSTRA SOCIETAT I LES SOLUCIONS QUE EL COOPERATIVISME SANITARI OFEREIX MEREIXEN UN
TREBALL CONSTANT I, ALHORA, ENS CONVIDEN A UNA EVOLUCIÓ PERMANENT», AFIRMA JOSÉ CARLOS GUISADO, PRESIDENT
DE L’IHCO (ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DE COOPERATIVES DE SALUT), EN AQUEST ARTICLE, EN EL QUAL REPASSA AMB
DETALL EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR DE LA FUNDACIÓ ESPRIU.

Passat, present i futur de la Fundació Espriu
Dr. José Carlos Guisado

En complir-se 25 anys de la constitució de la
Fundació Espriu, sembla adequat fer un recorregut sobre la seva activitat, les realitzacions
assolides i la seva situació actual, així com sobre el futur que s’albira en aquesta institució.
El germen de la Fundació Espriu s’ha de situar
en la iniciativa sorgida el 1983 i concretada en
la creació del Gabinet d’Estudis i Promoció
del Cooperativisme Sanitari, que va anar des
envolupant els treballs inicials en els àmbits
teòric, d’investigació i promoció de les idees
del Dr. Espriu, a partir de les quals va sorgir
el cos d’estratègies a implementar per tal de
consolidar les institucions per ell fundades i
el cos doctrinal que les presideix. En les seves
sessions de treball també va sorgir la conveniència d’aprofundir en el coneixement d’altres
organitzacions d’àmbit similar a les nostres,
més enllà de les nostres fronteres, amb nombrosos contactes amb cooperatives sanitàries,
tant nacionals com a l’estranger, liderats pel
mateix Dr. Espriu i els seus col·laboradors.
La complexitat i la evolució natural de les
tasques iniciades van fructificar, gràcies a la
iniciativa de les tres principals realitats cooperatives del nostre model, en la creació de
la Fundació Espriu el 1989 i es van actualitzar el 1997, ja llavors amb la incorporació
d’ASISA, que en el seus estatuts defineix els
fins fundacionals, com són els de «portar a
terme activitats culturals de tota mena, encarades a la promoció i al desenvolupament de
la Cooperació Sanitària Integral (entesa com
a instrument de participació i assumpció col·
lectiva de la responsabilitat dels professionals
sanitaris i dels usuaris de serveis i instal·lacions sanitàries, en la cogestió d’organitzacions
que, en forma de cooperativa, persegueixin

objectius de política de salut sota qualsevol
de les formes de medicina preventiva, assistencial, primària, familiar i comunitària, així
com l’especialitzada, hospitalària, recuperadora, predictiva i totes les que siguin resultat del
progrés constant de la medicina en general i
de la medicina social en particular), destinant,
a més, recursos per fomentar l’educació per a
la salut individual i col·lectiva» [sic].

JULIOL AGOST SETEMBRE 2014
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«Des de la fundació que porta el seu nom, el Dr. Espriu
es va dedicar en cos i ànima a lluitar pel reconeixement
internacional del cooperativisme sanitari.»

Des de la fundació que porta el seu nom, el
Dr. Espriu es va dedicar en cos i ànima a lluitar
pel reconeixement internacional del cooperativisme sanitari. ‘Cooperativitzar’ [sic] la salut
pot ser una bona solució per als països menys
desenvolupats, amb necessitats que els estats
no atenen eficaçment, però la contrastació de
les realitats internacionals i la pròpia experiència de les nostres institucions va permetre
establir les bases del cooperativisme sanitari
com una solució lògica i desitjable en l’assistència sanitària en general, com va ser clarament exposat en l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional al Quebec el
1999 pel mateix Dr. Espriu («les cooperatives
són l’autèntica tercera via» [sic]).
Només un any més tard de la seva constitució, la Fundació Espriu aconsegueix el seu
primer èxit internacional en ser admesa com
a soci de ple dret en l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que va reconèixer la seva
representativitat en l’àmbit de la cooperació
sanitària, un sector aleshores força dispers en
el moviment cooperatiu internacional. Com
a continuació d’aquesta inclusió i dels treballs
realitzats des del mateix 1992, s’estableixen les
bases per a l’establiment oficial de l’Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries (IHCO, en les seves sigles en anglès), que
culminen en la seva constitució oficial com a
òrgan sectorial específic per a la salut de l’Aliança (ACI) el 1996, gràcies, sobretot, a l’impuls
i al treball constant del Dr. Espriu, acompanyat en aquells moments del president de la
Fundació, el Dr. Carreño, que, al seu torn, és
escollit president de la seva branca europea i
vicepresident de la internacional.
Aquest treball incessant, que molt sovint
queda a l’ombra, ha continuat al llarg d’aquests
anys, i ens ha portat a ostentar en l’actualitat la
presidència de l’IHCO en l’àmbit internacional i a formar part del Consell Rector de l’ACI,
amb la qual cosa ens sentim orgullosos, no només del nostre paper internacional, sinó de la
consecució d’un objectiu que el mateix Dr. Espriu aspirava per al nostre (el seu) moviment.
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La Fundació Espriu, com s’expressa en els
seus objectius fundacionals esmentats abans,
es conforma, doncs, com una organització integradora (àpex en termes internacionals) de
totes les institucions creades pel Dr. Espriu,
tant de professionals com de «creditors» de
salut –en les seves pròpies paraules–, amb accions d’intercanvi d’experiències i formació,
aconseguint així en el seu desenvolupament
que el cooperativisme sanitari espriuà hagi
pres forma i s’hagi vist consolidat gràcies a
l’esforç de tots aquells que confien en un model sanitari equitatiu, eficient i de qualitat, que
permet la gestió conjunta de tots els interessats i que, com afirmava habitualment el Dr.
Espriu, assegura que la pèrdua de la salut no
sigui motiu de lucre per a ningú.
La celebració continuada de les seves
reunions de treball, les accions formatives
realitzades al llarg dels anys, les múltiples
convocatòries de seminaris nacionals i internacionals, i la realitat de les seves institucions en les seves diverses formes –en el Grup
Asisa-Lavinia en l’àmbit nacional i en el Grup
Assistència-SCIAS a Barcelona– són la millor
expressió de l’obra del nostre fundador i els
seus continuadors. Aquí, però, he de mencionar expressament les persones que han ocupat la presidència després del Dr. Espriu: el Dr.
Francisco Carreño, el nostre president d’honor, el Dr. Oriol Gras, el Dr. Francisco Ivorra
i l’actual presidenta, Teresa Basurte, amb cita
especial al Dr. Ignacio Orce, vicepresident
actual i sempre present en totes les accions,
fent una tasca d’esperó continu, els quals, al
costat de totes les persones que al llarg dels
anys han estat membres del Patronat, poden
dir amb orgull que han contribuït als èxits de
la Fundació.
En l’entorn nacional, el nostre acostament
a les organitzacions que conformen el que es
coneix com el sector de l’Economia Social, és
igualment manifesta i ens ha de satisfer el fet
de ser reconeguts com un dels millors exponents d’aquest moviment, la base fonamental
del qual són les cooperatives de tot tipus que

«Convido al lector a seguir la nostra revista
| compartir | així com la nostra actualitzada
pàgina www.fundacionespriu.coop»

contribueixen en gran mesura a la millora de
la situació econòmica actual i les institucions
de base social que contribueixen al millor
desenvolupament de les nostres comunitats1.
I aquí he d’esmentar, com un exemple
especialment significatiu per al millor coneixement del lector, el fet que les nostres institucions hagin estat considerades en un estudi
internacional, el World Co-operative Monitor,
publicat per l’ACI, però realitzat per una entitat independent2, com el tercer grup cooperatiu sanitari del món, només superat per dues
cooperatives nord-americanes, de característiques certament diferents a les de la resta.
De totes aquestes activitats i de la realitat
de les nostres institucions s’ha anat informant
puntualment a la nostra revista | compartir |,
així com a la nostra actualitzada pàgina web
(www.fundacionespriu.coop) que, des d’aquí,
animo al lector a consultar per mantenir-se al
dia de la nostra activitat.
I què podem de dir del futur? Res més ambiciós que la nostra pròpia realitat i l’activitat
que se segueix desenvolupant.
La continuïtat de la nostra feina ha de ser
el nord que ens guiï en aquesta tasca quotidiana per tal d’aprofundir en el sentir del pensament del Dr. Espriu, considerat per molts,
entre els quals clarament ens trobem, com un
visionari genial.
Els problemes de la nostra societat i les
solucions que el cooperativisme sanitari ofereix mereixen un treball constant i, alhora, ens
conviden a una evolució permanent.
Els recents estudis per a l’anomenada Dècada cooperativa que es va iniciar l’any 2012
amb la proclamació d’aquell any per l’ONU
com el de l’Any de les cooperatives, han portat
a definir un marc d’actuació en què, afortunadament, ja havíem iniciat el camí.
Aquests estudis han conduït a les bases del
que s’ha anomenat el Projecte per a la Dècada Cooperativa3 que conjuga cinc eixos fonamentals que cal desenvolupar: Participació,
Sostenibilitat, Capital i Marc legal, els quals
conflueixen en la Identitat Cooperativa.

Això no vol dir que propugnin nous principis; de fet, els set principis cooperatius originals es mantenen, i només es pretén que les
empreses cooperatives els enfoquin sobre la
base d’aquests anomenats pilars.
Al mateix temps que es desenvolupen iniciatives concretes al voltant dels eixos, s’està
duent a terme una profunda reflexió sobre els
set principis cooperatius, en els quals la Fundació participa activament des del principi.
Innovar sense destruir
En el fons es tracta d’innovar sense destruir,
d’ampliar la nostra perspectiva i d’incorporar
noves metodologies que ens facilitin estar
‘preparats per a l’acció’ en aquesta societat
canviant, alhora que augmentem el nostre
coneixement de totes les realitats existents i
aplicables a la nostra activitat, tasca en la qual
actuem des de fa temps.
Per posar un altre exemple significatiu,
podem esmentar l’estudi internacional que
s’està duent a terme amb la nostra participació
activa sobre totes les cooperatives sanitàries
existents al món, que ja vam iniciar fa temps i
que enguany voldríem cloure.
Hi ha una tasca particular sobre la qual
hem d’insistir sense por al defalliment de
forma constant: incrementar la visibilitat del
nostre moviment i les nostres realitats a tots
els nivells i fer prosperar per tal de demostrar
que les idees del Dr. Espriu segueixen sent actuals i factibles.
Però no m’agradaria acabar sense expressar el sentiment que, al meu parer, ha de dirigir totes les nostres accions. Em refereixo a
l’orgull de pertinença a un sistema únic, que
ha servit, i ho segueix fent, com a exemple
tant en l’àmbit local com en el global. Hem
de sentir-nos orgullosos de formar part d’un
entramat social únic –però repetible i que
ofereix alternatives vàlides, això sí, amb el
treball continu i compartit amb tots– ideat i
promogut per una figura d’un caràcter singular. Perquè tots els que vam tenir l’honor de
conèixer-lo, sabem que va ser així.

Vegeu el seminari celebrat a Ciutat del Cap el 2013 sobre serveis cooperatius a la societat a la nostra pàgina web
(www.fundacionespriu.coop) i a la d’IHCO (www.IHCO.coop).
2
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (www.euricse.eu) (www.monitor.coop).
3
Blueprint for a Cooperative Decade (www.ica.coop).
1
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Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la Fundació Espriu ens rep la seva presidenta, Teresa
Basurte. Basurte recorda amb afecte que va ser elegida el 2011 just abans de l’any internacional de les
cooperatives, i que la seva nominació va significar que, per primera vegada, un representant dels usuaris de
la medicina es fes càrrec de la presidència, fins aleshores ocupada per un metge.

Entrevista a Teresa Basurte:

«La missió de la Fundació Espriu és donar
a conèixer arreu del món el cooperativisme
sanitari i la força que té entre nosaltres.»
Carles Torner

organitzacions formen part d’una mateixa
idea, i precisament la virtut del projecte del
doctor Espriu és la seva durada en el temps
i el fet d’haver-se sabut adaptar a l’evolució
de la societat. Sense perdre res del que és essencial, hem partit de la idea inicial del doctor Espriu fins a transformar-nos en un grup
d’empreses molt important aplegades en la
Fundació Espriu. Actualment, s’hi sumen el
Grup Assistència de Barcelona i ASISA, té
una facturació anual de mil set-cents seixanta
milions d’euros, dóna feina a més de trenta mil
persones, té una xarxa de quinze clíniques i
hospitals privats, i se’n beneficien un milió i
mig d’assegurats.

«El doctor Espriu volia un instrument
que divulgués la seva obra, el
cooperativisme sanitari. Aquesta és
la missió de la Fundació Espriu.»
La Fundació Espriu fa 25 anys. Per celebrar-los, en comptes de centrar-se en ella
mateixa ha volgut subratllar la coincidència
amb altres aniversaris: el centenari del naixement del doctor Espriu, els vint-i-cinc anys
de l’Hospital de Barcelona i els vint de l’Hospital Moncloa. Per què?
És una feliç coincidència. Cadascuna de les
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Quina ha estat la principal contribució de la
Fundació Espriu?
La sanitat a Espanya sense el cooperativisme no seria el mateix. Hi aportem un to diferent, que de vegades costa de percebre. Hi
ha discursos polítics preponderants en partits
d’esquerra que parteixen d’una divisió entre
sanitat pública i privada sense matisos. Però
la nostra manera de fer sanitat és una altra,
no se’ns pot posar al mateix sac que la resta
d’entitats de la medicina privada. La nostra
base és l’usuari –el malalt– i també el metge.
En el nostre plantejament no hi entren els interessos del capital; som ben lluny de les grans
empreses multinacionals i els seus lobbies. La
nostra missió és una medicina ben feta, al
servei de tothom, sense haver de carregar el
pes d’una burocràcia tan feixuga com la de la
sanitat publica.

«El doctor Espriu va perseguir durant
molts anys –i els seus successors també ho
volen– una articulació del cooperativisme
sanitari amb la sanitat pública.»

De manera que podem dir que la seva vocació és pública?
El doctor Espriu va perseguir durant molts
anys –i els seus successors també ho volen–
una articulació del cooperativisme sanitari
amb la sanitat pública. Per raons de context
polític, això no ha estat possible. Però nosaltres fem una bona aportació al sistema sanitari. És ben palès en el cas d’ASISA, que fa que
tots els funcionaris tinguin l’opció de triar entre el cooperativisme sanitari i la sanitat pública, i trien majoritàriament ASISA. I també
en el cas d’Assistència Sanitària, totes les enquestes mostren que els metges es manifesten
reiteradament a favor del nostre sistema. Som
un segon paraigües, a més del primer, que és
la Seguretat Social. La gent opta per nosaltres
perquè vol més qualitat en la protecció de la
seva salut.
Per què creu que haurien d’articular-se, la
sanitat pública i el cooperativisme?
D’entrada perquè nosaltres estalviem molts
diners al sistema públic de salut, perquè tots
els que recorren al cooperativisme sanitari abarateixen el cost global de la medicina
pública. Abans es tenia en compte aquesta
aportació, permetent que els nostres assegurats tinguessin una desgravació fiscal, que
després es va perdre per una decisió d’un
govern del Partit Popular. I algun dia caldrà
recuperar-la. Si un mira el mapa europeu del
copagament sanitari, es pot entendre que la
pòlissa dels nostres assegurats és una forma
de copagament que contribueix a l’eficàcia
de tot el sistema sanitari. Nosaltres treballem
per a una millor atenció sanitària, però com
a conseqüència de la nostra actitud millorem
el conjunt del sistema, fent que a la medicina
pública s’escurcin les llistes d’espera i disminueixin els costos globals.

Quin impacte té el cooperativisme sanitari
en aquest mapa sanitari europeu?
Pensem que un dels reptes de tota administració pública, també de la medicina pública, és
la participació ciutadana. El cost de la sanitat
és creixent per raó de l’augment de l’esperança
de vida i pels tractaments, que cada cop són
més tècnics i sofisticats: si els ciutadans es fan
conscients del cost de la sanitat i participen
en les seves decisions, la gestió d’aquests costos millora. Nosaltres hem rebut visites provinents de països escandinaus, concretament
de la sanitat pública d’un país tan avançat com
Suècia, per estudiar de prop els nostres mecanismes de participació. Si els usuaris pactessin
amb els tècnics i els metges les inversions necessàries, els costos es farien més raonables.
Com s’han d’assolir aquests pactes?
Doncs tal com ho fem a l’Hospital de Barcelona. Cada dimecres de l’any, ens apleguem els
representants de la cooperativa de metges propietària d’Assistència Sanitària i els representants de la cooperativa d’usuaris SCIAS. És on
prenem totes les decisions que afecten el funcionament de les dues entitats. Aquest model de
cogestió entre metges i usuaris és la culminació de l’obra del doctor Espriu a Barcelona. Ve
gent d’arreu del món a conèixer com funciona.
El doctor Espriu ja tenia aquesta vocació de
col·laboració amb la sanitat pública?
El recordo molt bé quan deia que havia de parlar amb tal ministre o amb tal altre responsable públic per aconseguir una forma de col·laboració beneficiosa tant per al sistema públic
com per al cooperativisme. Tots volem el bé
públic, caldria treballar de bracet. Fer que tots
els recursos sumessin en benefici de tots, i no
que cadascú vagi per la seva banda. La manca
de col·laboració no és pas per voluntat nostra.
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Teresa Basurte, presidenta
de SCIAS i de la Fundació
Espriu, a la darrera
assamblea de l’IHCO
celebrada a Ciutat del
Cap en col·laboració amb
CICOPA.

En quin moment sorgeix la idea d’agrupar
ASC, SCIAS i ASISA en la Fundació Espriu?
El doctor Espriu volia un instrument que divulgués la seva obra, el cooperativisme sanitari.
Cadascuna de les empreses que el componien
tenia la seva tasca assignada, calia un organisme
que les aglutinés i que donés visibilitat al sistema. Aquesta és la missió de la Fundació Espriu.
Quant va trigar a fer-se també visible internacionalment?
Molt poc, perquè així que es va conèixer arreu
del món va sorgir un gran interès. Cada país
té les seves peculiaritats i el cooperativisme,
també el sanitari, s’ha d’adaptar a cada context. Però som coneguts com una bona pràctica que pot inspirar altres models. El model
espriuà de cooperativisme sanitari és pioner
al món. Partint d’una base tan senzilla com el
diàleg entre el metge i el malalt per decidir
conjuntament els grans trets del funcionament del sistema a través de les dues cooperatives. Ho vaig veure a la darrera assemblea
de l’Aliança Cooperativa Internacional.

Quin país va acollir l’assemblea?
Sud-àfrica. Va ser una experiència extraordinària. El doctor Guisado representa la Fundació Espriu en l’àmbit internacional i ens manté ben informats de l’evolució internacional
del cooperativisme i de la seva força creixent
en el context de la crisi econòmica. Però una
cosa és que t’expliquin el treball de l’Aliança
Cooperativa Internacional i una altra és participar en la seva assemblea. Érem tres mil
persones provinents dels cinc continents. Hi
havia diversitat cultural, i fins i tot d’opcions
polítiques, però ens aplegava una visió comú:
el cooperativisme. Una tercera via entre la
gestió pública i la privada, que permet tenir
en compte la missió social de la sanitat sense
caure en la burocràcia del sistema públic. I
sense caure en l’interès privat que vol obtenir
mitjançant la medicina percentatges de benefici econòmic. Nosaltres busquem el benefici
no del capital sinó de les persones.
Qui es reunia a Sud-àfrica?
D’una banda, l’organització de tot el coope-

«Som coneguts com una bona pràctica que pot
inspirar altres models. El model espriuà de
cooperativisme sanitari és pioner al món.»
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TOTS ELS PRESIDENTS DE LA FUNDACIÓ ESPRIU
Teresa Basurte va ser elegida presidenta de la Fundació Espriu el 2011,
just abans de l’Any Internacional de les Cooperatives de 2012. Abans
d’ella, la fundació va tenir quatre presidents. El doctor Espriu va presidir
la fundació que porta el seu nom des de 1989 fins a 1996; des d’aquesta
data fins a l’any 2000, la va presidir el doctor Francisco Carreño. El
2000 tornà a presidir-la el doctor Espriu, fins a la seva mort el 2002,
i després s’han alternat a la presidència representants de les diverses
entitats que s’hi apleguen: el doctor Josep Oriol Gras (d’Autogestió
Sanitària, entre el 2002 i el 2006) i el doctor Francisco Ivorra (d’ASISA,
del 2006 al 2011). Amb l’elecció de Teresa Basurte el 2011, és la primera
vegada que una representant de SCIAS és elegida presidenta d’aquesta
fundació que aplega professionals i usuaris de la medicina.
Dr. Josep Espriu Castelló
1989-1996 // 2000-2002

Dr. Francisco Carreño
1996-2000

Josep Oriol Gras
2002-2006

Dr. Francisco Ivorra
2006-2011

Teresa Basurte
Des de 2011
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«A la Fundació Espriu s’hi sumen el Grup Assistència de
Barcelona i ASISA. Té una facturació anual de mil set-cents
seixanta milions d’euros, dóna feina a més de trenta mil
persones, té una xarxa de quinze clíniques i hospitals privats,
i se’n beneficien un milió i mig d’assegurats.»

rativisme mundial aplegat a l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Però tot aquest
univers cooperativista es divideix en agrupacions sectorials i la Fundació Espriu forma
part de les cooperatives de salut, reunides en
la International Health Co-operatives Organization (IHCO). Precisament a Sud-àfrica el
doctor Guisado va ser reelegit com a president de l’IHCO. I també va ser elegit membre
del consell que governa l’ACI. És una bona
manera de celebrar el nostre vint-i-cinquè
aniversari, oi? És un reconeixement de la
nostra aportació específica al cooperativisme
sanitari i també al cooperativisme en el seu
sentit més ampli.
Per què van reunir-se a Sud-àfrica?
Perquè el cooperativisme és veritablement
universal, i a l’assemblea de Ciutat del Cap va
ser una alegria veure com, al sopar de gala (o
de germanor) s’aplegaven turbants, saris, túniques africanes, el protocol refinat dels japonesos, etc. I, a més a més, perquè el cooperativisme és un sector d’innovació empresarial molt
atent a la situació internacional, i Sud-àfrica és
una de les economies emergents en l’escenari
mundial.
Quin paper hi va tenir, a l’assemblea de l’ACI
a Ciutat del Cap?
Era la primera vegada, d’ençà que vaig ser
elegida presidenta de la Fundació Espriu, que
podia representar la nostra fundació en l’àmbit internacional. Molt especialment, hi vaig
anar per participar en una taula rodona on
vaig representar els usuaris de la medicina i
les seves cooperatives. Era una taula rodona
sobre participació organitzada per les cooperatives de salut, i no cal dir que SCIAS som un
magnífic referent pel que fa a la participació
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dels usuaris en la gestió de les estructures de
salut. Hi era, doncs, com a representant dels
usuaris. La presentació del cas de SCIAS va
despertar molt d’interès i vaig tenir l’ocasió de
respondre preguntes generals i d’altres molt
concretes sobre com duem a terme, quotidianament, aquest model de cogestió entre metges i usuaris. Que aquest model existeixi dins
la tercera cooperativa sanitària en el rànquing
mundial, pel que fa al volum de facturació, és
un fet que planteja debats i obre moltes possibilitats per a altres països. Se’ns valora per
totes dues raons: pel volum i per la filosofia
que ens mou.
Aquest prestigi internacional de la Fundació
Espriu és reconegut en l’àmbit local?
És una paradoxa: ens costa molt més el reconeixement proper. Molta gent es pensa que
som una entitat més entre les diverses assegurances de medicina privada, sense adonar-se de la diferència cabdal que significa
que siguem cooperatives i que ens basem en
la cogestió. Fins i tot, de vegades, els mateixos
socis no en són conscients, no s’adonen que
SCIAS com a cooperativa d’usuaris i Assistència Sanitària com a cooperativa de metges
formen part d’una unitat. Tots plegats som la
Fundació Espriu. Una de les meves preocupacions com a presidenta és que siguem més
coneguts en l’àmbit espanyol. Per això, aquest
any, totes les celebracions, tant la més important que és la del centenari del naixement
del nostre fundador el doctor Espriu, com la
del 25è aniversari de l’Hospital de Barcelona
i la del 20è de l’Hospital Moncloa, o la dels
25 anys de la Fundació Espriu, les fem també
per donar a conèixer millor entre nosaltres
aquest model que ja té tot el reconeixement
internacional.

AMB MOTIU DELS 25 ANYS DE LA FUNDACIÓ ESPRIU, FEM UN RECORREGUT EN IMATGES PELS PRINCIPALS ESDEVENIMENTS.
UN RECORREGUT QUE POSA DE MANIFEST LA MUNIÓ D’ACTIVITATS BASADES EN EL COOPERATIVISME SANITARI QUE HA
REALITZAT LA FUNDACIÓ ESPRIU.

Els 25 anys de la Fundació Espriu, en imatges
Redacció

Avui dia, la major part dels esdeveniments socials són molt més fotografiats que en
altres temps, gràcies a l’existència de les càmeres digitals i de les càmeres incorporades als telèfons mòbils; però, en canvi, es fan menys àlbums de fotos.
A | compartir | anem contracorrent: fem un àlbum de fotos de les activitats de
la Fundació Espriu, des de 1989 –una època en què es feien menys fotos; per això,
avui, el testimoni gràfic d’anys enrere té un valor especial– fins al 2014. L’àlbum
posa de manifest la munió d’activitats que ha realitzat la Fundació Espriu basades
en el cooperativisme sanitari, en aquest país i arreu del món.

1993

Publicacions de la Fundació Espriu, entre elles Mrs Life,
del Dr. Espriu, i Converses amb Josep Espriu, de Ramon
Rius.
1a Assemblea General de l’ACI. Ginebra.

1994
1995

Seminari Internacional sobre Mutualitats i Cooperatives
de Salut. Santa Fe de Bogotà.
Dr. Espriu, Dr. Melano i Dr. Mussons. Visita del Dr. Melano de Coopres (Argentina) a la seu de la Fundació Espriu.
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1996

1997
Reunió de l’IHCO a Barcelona.

1998
Assemblea Europea de l’IHCO. Madrid.

1998
Dr. Espriu i Dr. Carreño. Lliurament de premis en memòria del Dr. Francisco Martín Aparicio. Còrdova.

2001
Dr. de Porres, Dr. Orce, Dr. Espriu i Lluís Maria Rodà.
X Jornades de Cooperativisme Sanitari Nacional i
Internacional. Madrid.

El Dr. Espriu amb Isabel Bonet, que va ser la primera
directora de la Fundació Espriu, Joan Simó i Carles Torner, director de | compartir |.

2003

2004
Assemblea de l’ACI a Oslo.

Congrés “El cooperativisme de salut: una presència nemonogràfic
| compartir
|
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cessària”.
Buenos
Aires.

2004

2005
Reunió de l’IHCO a Otawa.

2005
Obertura oficial del Seminari Internacional de Sanitat
i Cooperatives, organitzat per la Fundació Espriu. Barcelona.

2005
Per-Olof Jönsson, Yasuyuki Takahashi, Dr. Guisado i Almir Gentil. Assemblea General i Junta de l’IHCO. Cartagena d’Índies, Colòmbia.

2005
Estanislau Simón, director de la Fundació Espriu, Dr.
Guisado i L. M. Rodà. Assemblea General de l’ACI. Cartagena d’Índies.

2005

Reunió del Comitè Regional Europeu de IHCO. Per-Olof
Jönsson i la seva filla, Geraint Day, Mo Girach, Dr. Guisado, Dr. de Porres i Jean-Pierre Girard. Londres.

2006
Visita a l’Hospital de Barcelona de representants de cooperatives de salut de diferents països.

Reunió amb l’Obra Social de Treballadors de Buenos
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Aires a la seu de la Fundació Espriu.

2006

2006
Fòrum de la Nova Economia. Barcelona.

2006
Delegació de la xarxa hospitalària d’Holanda a la seu de
la Fundació Espriu.

2008
La Fundació Espriu a l’OMS. Ginebra.

2008
Reunió amb l’Institut de Cooperació Sanitària de Tòquio. Hospital de Barcelona.

II Seminari Internacional de Sanitat i Cooperatives.
Madrid.

2009

2010

Congrés Internacional d’Hospitals a Rio de Janeiro.

Els doctors Gerard Martí, Oriol Gras i José Carlos Guicompartir |a la Conferència Europea d’Ecosado, monogràfic
i Teresa| Basurte
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nomia Social. Toledo.

2011

2011
Visita de metges brasilers a l’Hospital de Barcelona.

2012
Assemblea General de l’Organització Internacional de
Cooperatives de Salut. Cancún, Mèxic.

2012

42a Convenció nacional de les cooperatives de salut brasileres Unimed. Florianópolis, Brasil.

2013
Esmorzar amb periodistes sanitaris organitzat per la
Fundació Espriu a l’Associació de Premsa. Madrid.

2013

El Dr. Guisado és nomenat membre del Consell Mundial
de l’ACI. Ciutat del Cap, Sud-àfrica.

La presidenta de la Fundació Espriu, Teresa Basurte,
participa en l’Assemblea General de l’ACI. Ciutat del Cap,
Sud-àfrica.

María Elena Chávez, Garry Cronan, Gabriella Sozamski,
Kim Jin-Kook i el Dr. Guisado. Oficina
de l’ACI a Ginebra.
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Al llarg dels seus 95 números, la revista | compartir |, que el lector o lectora té a les mans, ha estat
la portaveu del cooperativisme sanitari espriuà. Resseguir els anys de vida de la revista és recórrer els
grans debats que el projecte del doctor Espriu ha provocat en entrar a l’esfera internacional, i entrar
en diàleg amb contextos socials i culturals molt diferents, fins esdevenir un referent internacional de
primer ordre pel que fa a l’economia social, a la participació ciutadana i a l’assistència sanitària.

| compartir |:

la veu del cooperativisme sanitari

Carles Torner,
director de | compartir |

El primer número de | compartir | va publicar-se a la tardor de 1991. A l’editorial, la revista allargava la mà a amics i socis cooperativistes, metges i usuaris de la medicina que
formaven part «d’un engranatge que anomenem cooperativisme sanitari, dedicat a l’exercici d’una medicina social satisfactòria per a
tothom». I després de definir el tipus de públic
al qual s’adreçava, es plantejava una missió
ambiciosa: «volem fer créixer un corrent de

| compartir | número 1

octubre/novembre de 1991

| compartir | número 16

gener, febrer, març de 1995

| compartir | número 19

octubre, novembre, desembre de 1995

pensament que doni il·lusió i esperança en
aquest tombant de segle tan buit de valors
no dineraris». Feia a penes un any i mig que
la Fundació Espriu caminava i ja havia covat
la idea de tirar endavant una revista pròpia.
El doctor Espriu sempre havia estat un gran
comunicador, i ell mateix escriptor: el seu con-
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monogràfic | compartir |

sultori mèdic a la revista Destino, que signava
com a Cianófilo, sempre tingué molt bona
acollida entre els lectors. Per això s’envoltà
d’un magnífic equip de professionals –amb
Isabel Bonet al capdavant com a directora de
la Fundació–, que van pensar la revista, crear
el consell de redacció, buscar col·laboradors de
màxim prestigi tant en el sector mèdic i cooperativista com en el sector cultural, confegir
un disseny atractiu, publicar i distribuir una

| compartir | número 23

octubre, novembre, desembre de 1996

revista que molt ràpidament esdevingué el
referent del cooperativisme sanitari. El segle
va tombar i ara, vint-i-tres anys i noranta-cinc
números de | compartir | després, podem celebrar l’aniversari rodó de la Fundació Espriu
fent un recorregut ràpid per les vicissituds de
la revista que n’ha estat la portaveu.

Josep Espriu: «A | compartir | volem fer
créixer un corrent de pensament que doni
il·lusió i esperança en aquest tombant de
segle tan buit de valors no dineraris».

Ja en aquell primer número, en una entrevista que li feia Joan Simó, el doctor Espriu parlava de soledat intel·lectual. I posava
un exemple concret: per què un pensament
social no ha de ser compatible amb la defensa
de la llibertat, i d’una llibertat concreta, la de
l’elecció del metge? Una revista per comunicar-se, per vèncer la soledat i crear lligams
amb lectors de pertot. En l’entrevista, el Dr.
Espriu anava desgranant les seves idees: «Una

| compartir | número 39

juliol, agost, setembre de 2000

un gran cabal d’experiència. No en va, aquell
número de la revista estava molt atent a les
necessitats i a les idees dels dos-cents mil socis cooperativistes d’ASISA, ASC i SCIAS als
quals s’adreçava.
| compartir | ha donat la volta al món durant els vint-i-cinc anys que el cooperativisme sanitari espriuà ha anat esdevenint un
referent internacional. Al número 19 de la
revista donàvem notícia del Primer Congrés

| compartir | número 43

juliol, agost, setembre de 2001

medicina que dignifiqui el malalt i el metge,
i les relacions entre malalt i metge. Una medicina que es dignifiqui a si mateixa; aquesta
és la medicina satisfactòria». I dibuixava un
horitzó molt ambiciós per al seu projecte,
el d’una manera diferent de fer la medicina.
Però l’ambició no se sostenia en el buit sinó en

| compartir | número 49

gener, febrer, març de 2003

| compartir | número 54

abril, maig, juny de 2004

del Centenari de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), celebrat el 1995 a Manchester, la ciutat dels pioners del cooperativisme.
A mesura que la Fundació Espriu s’ha anat
fent més i més present en els debats internacionals, i sobretot arran de la fundació de
l’Organització Internacional de Cooperatives
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Al costat de l’accent en la medicina i en el cooperativisme,
la revista ha mantingut un vessant cultural imprescindible
segons la visió de metge il·lustrat del Dr. Espriu.

de Salut, que ben aviat va presidir la Fundació Espriu, | compartir | ha anat obrint el
seu focus tot dedicant dossiers monogràfics
al cooperativisme sanitari en països com el
Brasil (al número 54, primavera de 2004), Anglaterra (al núm. 57, hivern de 2005), Malàisia
(al núm. 61, hivern de 2006), el Japó (al núm.
67, estiu de 2007), a l’oportunitat que significa
per al cooperativisme la reforma sanitària del
president Obama (al núm. 77, hivern de 2010)
i, recentment, a la impressionant vitalitat del
cooperativisme africà tal com s’ha manifestat
a l’assemblea internacional de l’ACI de 2013 a
Sud-àfrica (al núm. 93, hivern de 2014).
Resseguir | compartir | permet veure
grans evolucions. Si l’any 1995 el doctor Espriu i el doctor Carreño intervenien en el con-

| compartir | número 55

juliol, agost, setembre de 2004

| compartir | número 57
gener, febrer, març de 2005

| compartir | número 61

gener, febrer, març de 2006

grés del centenari de l’ACI a Manchester, el
número 89 de la revista, divuit anys després,
dedicava el seu monogràfic central a una nova
assemblea de l’ACI a Manchester, en la qual ja
estaven del tot consolidades les cooperatives
de salut dins de l’ACI i el doctor Guisado les
presidia en nom de la Fundació Espriu. I, si en
començar el 2010, ens fèiem ressò dels debats
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monogràfic | compartir |

entorn de la reforma sanitària d’Obama, un
any després dedicàvem el dossier monogràfic a “L’hora del cooperativisme sanitari als
Estats Units” (al número 80, tardor de 2010),
arran de les jornades que, amb l’IHCO, havíem organitzat a Washington i en les quals
comptàvem amb la participació activa del
cooperativisme sanitari dels Estats Units que
la mateixa reforma estava impulsant.
A | compartir |, amb els anys, hi han anat
guanyant espai les seccions dedicades a la salut, amb l’aparició dels relats escrits des de la
perspectiva del malalt, de l’usuari, i amb un
número que va tenir molt bona acollida dedicat a la participació del pacient en el diagnòstic i el tractament mèdic (al núm. 92, tardor de
2013). També ha anat agafant gruix la reflexió

| compartir | número 67

juliol, agost, setembre de 2007

sobre el sistema sanitari, i una enquesta recent entre els nostres lectors mostra que, entre els metges, un dels dossiers monogràfics
més ben valorats és el que dibuixava el mapa
europeu del copagament sanitari (al núm. 87,
estiu de 2012).
La voluntat del doctor Espriu era que, al
costat de l’accent en la medicina i en el coo-

| compartir | ha donat veu al cooperativisme sanitari, ha

narrat la seva aventura internacional tot donant raó de
cada nova iniciativa sorgida arreu del món i ha fet costat
al malalt i al metge acompanyant-los amb la lectura.

perativisme, la revista mantingués un vessant
cultural imprescindible segons la seva visió de
metge il·lustrat. Per això, la mateixa enquesta
mostra que els lectors han valorat molt bé els
dossiers dedicats a l’exposició sobre Gaudí que
es va fer el 2012 a Roma, i el dedicat a la pintura d’Edward Hopper. Ara bé: des d’aquest

| compartir | número 77

gener, febrer, març de 2010

virtual que la fa ràpidament accessible a tot
arreu i que rep l’impuls de la nova web de la
Fundació Espriu. S’actualitzen els mitjans i el
disseny, arriben nous col·laboradors, la revista fidelitza el seu públic, però l’esperit de la
publicació segueix essent aquell que marcà
el seu fundador: donar veu al cooperativisme

| compartir | número 85
gener, febrer, març de 2012

accent cultural, | compartir | ha prioritzat al
llarg dels anys oferir bona poesia als seus lectors, i d’una manera continuada convidar-lo
a rellegir l’obra de Salvador Espriu. La secció
dedicada als seus poemes, que la revista manté des dels primers números, ja va ser recollida
fa anys al llibre Lectures de Salvador Espriu.
| compartir | té actualment una versió

| compartir | número 88

octubre, novembre, desembre de 2012

| compartir | número 92

octubre, novembre, desembre de 2013

sanitari, narrar la seva aventura internacional
tot donant raó de cada nova iniciativa sorgida
arreu del món, fer costat al malalt i al metge acompanyant-los amb la lectura, i donar
cos des de la cultura i la poesia a l’univers de
valors que sosté una medicina digna, satisfactòria, centrada en la relació que estableixen
cada dia els metges i els seus pacients.
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Han passat tantes coses de 1989 ençà! A tot el món, a Europa –només cal recordar que aquell any va caure el mur que
dividia Berlín i Alemanya; sembla que faci molt de temps– i a la vida de cadascú de nosaltres. També han passat moltes
coses a la Fundació Espriu, que al llarg dels seus primers 25 anys de vida ha fet realitat un munt d’activitats i projectes,
sempre amb la missió de millorar el bé més preuat que tenim, la salut. El balanç de la Fundació Espriu, al llarg d’aquest
quart de segle, és ben positiu, i el futur, complex, però esperançador.

D’una hermosa dama de cabell negre,
que se pentinava en un terrat
ab una pinta de marfil
Va ser la pinta, no pas jo,
perquè els embulls d’una beutat
de veritat –cabells, xarot…–
no es fan més grans amb la calor.
Hi havia sol. Sota el balcó
les orenetes despenjaven
xerrics estranys de primavera.
Sentia caure el temps enrere:
la tarda clara, els rínxols molls.
A les espatlles, la frisança.
A la barana del balcó.
La pinta veu un home sol
que mira enlaire, un home així
que acluca els ulls, reblert de llum.
Li semblo un arbre i una lluita
entre els cabells i la pell blanca.
Ell mira amunt i li permeto
que em vegi els dits besar-me el cap.
Prò em pentinava:
va ser la pinta, no pas jo.

MAR AGUILERA

Laia Noguera i Colfent
(De Bellesa ferotge, Lleida, Juneda, 2006)

CULTURA > PAUSA

A August Bover
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Fotos de motxilla

FOTOgrafies: Alejandro Hurtado
Text: Daniel romaní

RODA EL MÓN

«Sempre m’han enriquit més els viatges de motxilla que els de maleta. Prefereixo més el contacte amb les persones
quotidianes que l’atenció a l’interior de bons hotels», diu Alejandro Hurtado Balbuena, gran viatger i aventurer –va
ascendir al Mont Blanc en solitari, va assolir el rècord mundial d’espeleologia el 1989, va conviure amb poblacions
de l’Himàlaia, va travessar el parc Natural de los Alcornocales a peu, va creuar el desert d’Er Chegbi a camell... Les
seves fotografies són un reflex clar de la seva filosofia de viatge. Son imatges de moments quotidians, íntims, càlids,
emocionants, entranyables. Són fotos de motxilla.
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RECORDANT SALVADOR ESPRIU | Josep Maria Ferreiro

En el perdó, la veritat
XXVIII
Rius i encens llums prou llargs de ble.
Remor de veus de folls: cap fe.
Per què, però, te’n vas amb ells?
A giravoltes de penells,
parracs de vent en presons d’aire.
Enllà del tot, del res, del gaire,
del poc i el molt, hi ha tempestat.
Damunt et cauen murs d’aiguat
i l’esquinçada pesantor
del vel, del pas a la buidor
on sense dany, un cop a l’any,
amb por potser veia el triat
en el perdó la veritat.
Salvador Espriu, Setmana Santa

«Digues, foll: en què et sents major voluntat, o en
amar o en odiar?» es pregunta Ramon Llull al Llibre
d’Amic e Amat. Llull parla sempre d’ell mateix com
d’un foll –un foll de Déu. I la figura dels folls que per
la fe arrisquen la vida, que són capaços de seguir la
follia d’un messies crucificat, és la que ressona en
els folls que poblen de cap a cap la Setmana Santa
d’Espriu. Aquest llibre d’Espriu que medita la Passió de Crist s’estructura en quaranta poemes, i els
últims acompanyen les dones fins al llindar del se-

pulcre buit de Jesús de Natzaret i es pregunten per
la mirada meravellada de Maria Magdalena aquell
matí de Pasqua. Les dones, els folls, els penells que
giren embogits en la tempesta: belles imatges del
trasbals de la creu, de l’esperança, de la recerca de
la veritat.
Aquí, al poema XXVIII, la pregunta que es fa Espriu és punyent: per què hauria d’afegir-se a l’aventura dels folls de Déu aquell que no té fe? Als versos
dos i tres, Espriu interroga:
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«Remor de veus de folls: cap fe.
Per què, però, te’n vas amb ells?»
Per què te’n vas amb els folls si no tens fe? Tot
explorant les imatges fortes del poema, hi he trobat
alguns fils per respondre la seva pregunta inicial.
Al pròleg del llibre, Espriu ens parla d’aquest poema, i
ens avisa que amaga una cita de Maragall: «Al poema
XXVIII, unes paraules que, sense jo proposar-m’ho,
coincideixen amb unes molt aplaudides de Joan Maragall». A la seva sempre irònica manera («sense jo
proposar-m’ho»), Espriu ens diu que en aquest poema contesta Maragall. I contesta el seu poema més
conegut, un dels més populars de la poesia catalana,
el Cant Espiritual. Maragall hi reivindica, davant del
Senyor, que aquesta terra sigui la seva pàtria celestial.
Espriu contesta l’estrofa on Joan Maragall reivindica
l’instant etern:
«Aquell que a cap moment li digué “–Atura’t”
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l’entenc, Senyor; jo, que voldria
aturar a tants moments de cada dia
per fé’ls eterns a dintre del meu cor!...
O és que aquest «fer etern» és ja la mort?
Mes llavores, la vida, què seria?
¿Fóra només l’ombra del temps que passa,
i la il·lusió del lluny i de l’a prop,
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perquè ja tot ho és tot?»
Què respon Espriu, als versos sis i set, a la contemplació maragalliana del món?

CAL·LIGRAFIA KEITH ADAMS

«Enllà del tot, del res, del gaire,
del poc i el molt, hi ha tempestat.»
I la tempesta provocada per l’absurd, per la cruel
tat i pel patiment dels homes, la tempesta és tan intensa que qui s’ha aturat a contemplar la «buidor,
dolor, pecat i espant» queda aclaparat pel xàfec:
«Damunt et cauen murs d’aiguat.»

El concepte de veritat és cabdal a la Setmana Santa d’Espriu. Els poemes immediatament anteriors al
que comentem ens obliguen a recordar l’interrogatori de Pons Pilat a Crist tal com el narra l’evangeli
segons Joan (Jo 18, 37-38). Pilat pregunta a Jesús «Per
tant, tu ets rei?» Jesús respon: «Tu ho dius: jo sóc rei.
Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni
de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la
meva veu». I és llavors quan Pilat pregunta: «I què és,
la veritat?» Jesús no respon sinó amb el seu silenci.
I Espriu repeteix la pregunta de Pilat tres cops als
poemes XXIV, XXV i XXVI de Setmana Santa: «Què
és la veritat?» En dóna tres respostes. La veritat és «la
solitud de l’home / i el seu secret esglai»; la veritat és
«l’home que tens al teu davant», és a dir, el reu que aviat serà torturat i crucificat; la veritat és «Qui sap si tu,
tal volta tu o també tu. Potser ningú». Potser, potser...
Ara, al poema XXVIII, Espriu rememora la figura
del gran sacerdot d’Israel, l’home triat que entrava un
cop l’any al Sant dels Sants, l’espai buit i sense imatges
que es trobava al cor del temple de Jerusalem. Un sol
cop l’any, «el pas a la buidor». Però aquesta vegada la
cortina que separa el Sant dels Sants de la resta del temple i del món –el vel del temple–, després de la crucifixió de Jesús, s’ha esquinçat. Ho diuen el versos nou i
deu: al teu damunt cau «l’esquinçada pesantor / del vel».
La veritat és aquell valor, aquell principi, aquella
realitat suprema que ho ordena tot. Quina és, ara que
el vel s’ha esquinçat?
El penúltim vers, d’una manera típicament espriuana, es pot llegir amb dos accents. «Amb por
potser»: el qui ha estat triat per fer-ho, el sacerdot,
«potser» aquesta vegada entra al Sant dels Sants amb
temor reverencial, el terror sagrat de qui està a punt
de tocar la veritat.
«Potser veia el triat»: no hi ha certesa, no hi ha fe
sense esquerdes, però «potser» el qui ha estat triat
veurà finalment la veritat.
I quina és la veritat, el principi suprem, la realitat
que tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho
suporta?
En el perdó, la veritat.
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El nostre benefici és la teva protecció
A Asisa treballem dia a dia per reinvertir els beneficis en tu

1.700.000
Assegurats

Confia en una companyia que reinverteix els beneficis
en prestacions per tenir cura del seu principal actiu: tu.
Perquè l'únic que volem guanyar és la teva confiança.

el nostre benefici és la teva salut.

fundaciÓ espriu
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